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WYBÓR POEZYJ



TEGO AUTORA WYSZY:

Poezye Serya 1 — wydanie trzecie

Poezj^e Serya II — wydanie czwarte

Poezye Serya III — wydanie trzecie

Poezye Serya IV — wydanie drugie

Poezye Serya V
Wybór poezyj (nowy)

Anio mierci — wydanie czwarte

Melancholia — wydanie drugie

Otcha — \A^danie drugie

Panna Mery

Wraenia
Na Skalnem Podhalu I — wydanie drugie

Na Skalnem Podhalu II

Zatracenie

Hasa
Erotyki

Barykada (Poezye wspóczesne'^

Rewolucya

Bajeczny wiat Tatr

W^ybór nowel
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KRAKÓW. — DRUK W. L. ANCZYCA I SPÓKI.



Nowy wybór moich poezyj (pierwszy wy-

szed przed dziesiciu laty) obejmuje przede-

wszystkiem moje cztery pierwsze serye z wy-

jtkiem tych wierszy, które zostay wydane

osobno jako «Erotyki»; poza tem weszo we
kilka fragmentów z «Hase », «Marsz zbójecki*

ze « Skalnego Podhala*, fragmenta poematu

dramatycznego i kilka wierszy z przygotowu-

jcej si do druku VI seryi poezyj. Pity tom

poezyj, wydany w 1905, oraz «Barykada»

(Poezye wspóczesne) i «Rewolucya:^ nie zo-

stay objte wyborem.





TATRY





POZDROWIENIE.

Z ponad wilanych leci fal

wiosenny, chodny wiatr,

leci ku mojej ziemi w dal,

ku nienym szczytom Tatr.

Wichrze ! Nad wzgórza, pola nie

me pozdrowienie ztd,

rodzinn moj pozdrów wie
i dunajcowy prd!

Przydrone wierzby, smreków las,

w ogródkach kady kwiat,

i wszystkie ki pozdrów wraz

i ludzi z wszystkich chat

!

I do tych nienych ska si zwró,

ku stawom, chatom gnaj —
i pozdrów mi po tysickro

mój cay górski kraj

!

?

/



WIDOK ZE SWINICY DO DOLINY
WIERCHCICHIEJ.

Taki tam spokój . . , Na gór zbocza

wiata si zlewa mga przezrocza,

na senn ziele gór.

Szumicy zdaa wród kamieni,

w socu si potok skrzy i mieni

w srebrno-tczowy sznur.

Ciemno-zielony w mgle zocistej

wród ciszy drzemie uroczystej

guchy smrekowy las.

Na jasnych, bujnych traw pocieli

pod soce si gdzieniegdzie bieli

w zieleni martwy gaz.

O cianie nagiej, szarej, stromej

spitrzone wkoo ska rozomy

w wietlnych zasny mgach.



Ponad dolin si rozwiesza

srebrzysto-turkusowa cisza

nieba w sonecznych skrach.

Patrz ze szczytu w dó: podemna

przepa rozwara paszcz ciemna —
patrz w dolin, w dal :

i jaka dziwna mi pochwyc
bez brzegu i bez dna tsknica,

niewysowiony al . .

.



w LESIE.

Wolno i sennie chodz

po jasnem tle bkitu
zocisto-biae chmurki

z poyskienn aksamitu.

Niekiedy si zasrebrzy

pod soca blask z ukosa

jaskóka miga, czarna,

sunca przez niebiosa.

Po ce cichej, jasnej,

w srebrne objtej ramy

przez opaowy strumie,

zote si kad plamy.

Szmaragdem soce byska

na ciemnej drzew zieleni,

lub przez konary rzuca

ognistych pk promieni.



Po niebie i po lesie,

po ak zielonym anie

przejrzyste, zwiewne idzie

bkitne zadumanie.



PRZY MORSKIEM OKU.

Ty martwa wodo wród nocnej ciemnotN-

!

Jak ja ci twojej zazdroszcz martwoty!

Gdyby te wszystkie góry do twej fali

razem runy: jeszcze ciar ich

byby mniej straszny, ni ten, co si wali

na pier czowiecz ciar przeczu zych.

Hucz nad tob burze, martwa wodo,

pomienn strza gromy to tw bod,

ale najdziksza górska nawanica

tak nie zatarga twoich guchych fal,

jak dusz targa daremna tsknica

i al, bezbrzeny, beznadziejny al.

Ku gbiom twoim, martwa wodo, cieka,

wiecznie szumica z urwisk stromych rzeka;



nigdy si szum ten pospny nie zguszy,

nigdy, a zwali si granitu zrb — —
tak wiecznie szumi smutek w mojej duszy

penemi pync nurtami w jej gb.



MELODYA MGIE NOCNYCH.
(Nad Czarnym Stawem Gsienicowym).

Cicho, cicho, nie budmy picej wody w kotlinie,

lekko z wiatrem plsajmy po przestworów g-
[binie . .

.

Okrcajmy si wstg naokoo ksiyca,

co nam ciua przezrocze tcz blasków nasyca,

i wchaniajmy potoków szmer, co ton w jeziorze,

i limb szumy powiewne i w smrekowym szept

[borze,

pijmy kwiatów wo rzew, co na zboczach gór

[kwitn,

dwiczne, barwne i wonne, w gb wzlatujmy

[bkitn.

Cicho, cicho, nie budmy picej wody w kotlinie,

lekko z wiatrem plsajmy po przestworów g-
[binie . .

.

oto gwiazd, co spada, lemy chwyci w ramiona,

lemy, lemy j egna, zanim. spadnie i skona,

puchem mlecza si bawmy i my bon przezrocza,



i sów pierzem puszystem, co w powietrzu krg
[tocz,

nietoperza cigajmy, co po cichu tak leci,

jak my same, i w nike oplatajmy go sieci,

z szczytu na szczyt przerzumy si jak mosty

[wiszce,

gwiazd promienie przybij do ska mostów tych

[koce,

a wiatr na nich na chwil uciszony odpocznie,

nim je zerwie i w plsy znów pogoni nas

• [skocznie.



NA «ELAZXEJ DRODZE. POD REGLAMI.

Zwolna zachodzi soce.
Rdzawi si gór zielone kopy i ubocze,

fioletu i ponsu plamy gorejce

na modro-siny granit kad si powoli;

róowi si niebiosów bkitne roztocze,

zoto, szkarat, fiolet, bronz, razem zmieszane,

na biao-ótych chmurek rozlay si pian,

z któr wietrzyk swawoli,

sunc j przez powietrznych fal bezdnie prze-

[zrocze.

Jakby przez mg przesiane

pada wiato soneczne na cich polan,

gdzie wród jasnej zieleni,

tu owdzie koniczyny gówka si czerwieni,

bkitnieje gorycoka, a brzegiem potoku

niezapominek modra koronka si mieni.

Niej, na góry stoku,

za anami zbó sennych o blasku zocistym,

czerni sie las smrekowy w oteczeniu mglistem



Cisza. Patrz przed siebie,

renice moje bdz po ziemi, po niebie,

id przez ziemi cicha, szerok, wietlan,

pyn po nieba guchem, niezmiernem prze-

[stworzu,

leniwo, wolno, jak ód po spokojnem morzu,

gdy agle pozwijano.

I ogarnia mi jakie senne zamylenie,

jaki smutek, al dziwny — i takie pragnienie

czego nieokrelnego dusz m pochwyc :

e wicej bym owin nie pragn w ramiona

tej, która mi na wieczno rzucia wspomnienie...

I jaka nieskoczona,

nieskoczona tsknica

oblewa mi bezbrzenym marze oceanem,

na da zakrzewione wiedzie mi bezdroe...

Tskni za czem nieznanem,

mistycznem i kryjomem,

za czem, co mogo istnie przed wieków

[ogrom.em,

albo stanie si kiedy po wieków powodzi,

lub dzi koo mnie moe
nieznane mi, przechodzi...

A wieki zmare i te, co przyjd, w ogniAva

nigdzie nie przerwanego wszechbytu acucha,

wplataj, jako jedno z ogniw, mego ducha,

i duch mój si rozszerza, rozdaa, rozpywa.
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wciela si w czas i w przestrze i wszech-

[ksztaty — ginie,

nicestwieje wessany w bezdenie wszechbytu,

co jak olbrzymi polip, osnu go milionem

ramion, splotów i wizów — nurzy si w gbinie,

przepada w nieskoczonem...

A z ska sinego szczytu

schodzc, mrok si rozciela cichy po doiinie

i wielka melancholia nocy zwolna spywa,

zdobic sklep nieba pierwsz senn, blad

[gwiazd,

a myl moja zmczona do lotu si zrywa

i na jej ono leci, jak gob na gniazdo.



L I xM B A.

Samotna limba szumi

na zboczu stromem,

u stóp jej czarna przepa
zasana zomem.

Wkoo si pitrzy granit

zimny, ponury,

ponad ni wicher ciemne

przegania chmury.

\\' krg otoczona tak
pustk okrutn,

samotna limba szumi

bezdennie smutno.



MG.Y NOCNE.

W wwóz, midzy dwie skay rozdarte, miesica

wbieg krg i zawis w ciemnych niebiosach

[promienny,

i rzuci w dó swe wiato; na zaom kamienny

pado, gdzie si przebraa kaskada huczca.

wiato srebrzyst usk rzuca po strumieniu,

na cay wwóz prószy z ksiyca py szklany,

srebrz si sine, w niebo strzelajce ciany

i czarne, guche morza lasów w oddaleniu.

Na zboczach, wród omglonych limbowych gazi
wiec gwiazdy zociste — zda si, e z niebiosów

spady na twarde czoa kamiennych kolosów

i odbite zawisy w iglastej uwizi.

Cisza tylko dwik szumu sycha w skalnej

[dziczy,

jakby skay i wody i limby i jody,



rozkoysan, senn mow z sob wiody

o rzeczy penej grozy, wielkiej, tajemniczej.

Mgy snuj si w powietrzu, drce i niepewne,

zda si, jakby dzwonienie szumu koysay
i niosy je od jode i limb midzy skay

pyn — zniky w rozomach, lotne i rozwiewne.

Znów wylatuj z za gór i na kosodrzewie

opary lekkie stopy, rozsnuy warkocze,

rozwiay skrzyde bony szerokie, przezrocze,

i wa si przy wiatru rytmicznym powiewie.

Ju pyn w dó na lasy — na wierzchoków fali

rozesay si czarnej — na ich ciaa mgliste

ksiyc rzuci blask wietlny i cae srebrzyste

le, jak welon z pynnych dziergany opali.

Wtem podniosy si w gór — lec — wkoo
[szczytów

wij wiece, plsaj — zczyy si spoem —
wiatr podbi je — zawisy nad kamiennem czoem

i uleciay w przestrze gwiadzistych bkitów.



w KOCIELISKACH W NOCY.

Jaka cisza! Jak dziwnie wygldaj drzewa

jaki dziwny szum wody co, co niepokoi,

snuje si pO dolinie, wród gstwin si roi

lk ciche mgy swych skrzyde w powietrzu

[rozwiewa,..

Jakie dziwne niewidny ksiyc wiato zlewa

jaki dziwny, pospny, wielki cie tam stoi —
zda si, widmo u groty gbokich podwoi

jak dziwnych gosów echo zkd wród gór po-

[brzmiewa...

Zda si, e co zawodzi skowyczy i pacze —
cicho!... Jaki dreszcz szybko przemkn si

[gstwin—
gdzie w lesie zajczay ponuro puhacze...

Tu— mogia pod stosem chrustu i smreczyn —
zwierz jakie ze stosu w ciemn gstw skacze —
jaki dziwny czar idzie Kocielisk dolin...



DO SZCZYTU.

Szczycie górski, wysoki, owieczony chmur,

do ciebie wznosz wzrok

!

Skuty z ziemi duszc, ciemn i ponur,

do ciebie, co królujesz tam ponad natur,

pod nieba wspity stok ;

do ciebie wznosz oczy, wygnaniec na ziemi

z wysokich, górskich stron

;

ku tobie si oczyma patrz tsknicemi —
szczycie ! szczycie owiany niegami biaemi,

w oboków wbity szron

!

Tam ku tobie, tam nigdy nie doleci pody,

nikczemny ziemi dech

!

Tam wicher ci donosi z lasów zapach jody

i z upazów, co turnie zieleni obwiody,

limbowych zapach wiech.

Tam wicher tylko wyje, tam grom tylko ryczy,

tam jczy tylko grad —



KAZIMIERZ TETMAJKR

tam nic niema, prócz pustki, potgi i dziczy,

tam przestrze ! . . . Tobie szturmem nie mie na-

poziomy grozi wiat ! , .

.

[pastniczy,

Szczycie górski! Podnosz Uu tobie renice,

podnosz tskny wzrok —
daj mi, o! daj mi jedn twoj byskawic,

daj mi jeden blask czysty, co przez twe nieyce

i mgie przelata mrok

!

wiata twojego pragn, bysku twego prosz,

czystego ognia z gór

;

czstki twej byskawicy, co przez twe pustosz

leci, jak od rumaków ApoUowych osz.

a chmury grzmi mu wtór

!

Bowiem patrz! Dusza ludzka wali si i kona,

jej straw: py i kurz!

dusza ludzka jest prochem ziemi udrczona,

ona chce wsta i wzbi si ! . .

.



BURZ A.

Nad Gerlachem zawisn kb czarny, olbrzymi

zawichrzonych oboków, raz wraz ogniem pryska,

grzmotu huk si roztrca o skalne zamczyska,

walc si zom odbity skry krzesze i dymi.

Wzdymaj si nawanico '... Jak na morzu wzdtem
ód wiruje : tak moja myl wiruje w tobie,

leci z twemi ptakami o pom.iennym dzióbie,

upaja si do szau ogniem i zamtem.

Wzdymaj si nawanico I... Dnizgocz twarde zomy,

wywracaj lasy, jezior pruj gbiokie tonie,

pd zniszczenia i mierci straszliwy demonie,

pd duchu wród byskawic jaskrawych widomy!

Wzdymaj si nawanico!... eb swój pochyl turzy,

uderz w ziemi, a jknie ; lepiami krwawemi

nie poary, a ogie buchnie po wszechziemi,

a spopieleje caa!... Pd demonie burzy!
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Przegnaa nawanica... Wzrok rzuciem na dó
mylc, e wiat zobacz odmodzony, wiey
kilka drzew zdruzgotanych w mtnej wodzie ley,

lecz nie zmieni si w niczem smutny ziemski

[padó.



POTOK.

AV skrzesanych turni rozpadlinie,

w zawrotnej wysolioci skalnej,

szumicy, bystry potok piynie

niedosyszany, niewidzialny.

Ze róde pod szczytami cieka,

gdzie tcza wiesza wietny nimb,

a szumu jego tam zdaleka,

samotnych sucha garstka limb.

Jak powist wiatru w chmur pomroczy,

tam, z dou, z ziemi, niesyszany :

on szumi — i wód fale toczy

midzy skrzesane, ciemne ciany.

"VV koo jest pustka tak ponura,

takiego chodu wieje prd :

e nawet ory strzpi pióra

i odlatuj szybko std.
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I t3'lko potok sam, samotny,

potok potny, srebrnopiany,

szumi ^v wyynie tej zawrotnej

pomidzy ciemne pync ciany.

Szumi i pdzi — i z urwiska

przez gaz, co góry z sob sku,

w otchaii si czarn srebrny ciska

i leci bez pamici w dó.

Fala za fal rwie si, pieni —
potok samotny, tryumfalny

pynie wród ciemnych cisz i cieni,

niedosyszany, niewidzialny.

Haha! Jak kr ponad szczyty

kby oboków z wichrem w tan!

Mgie tuman w lot si porwa, wzbity

zamachem wichru z skalnych cian!

Haha ! Jak kbi si i plcz,

jak si motaj z sob, wznosz,

w dó opadaj — i znów rczo

nad wierchów sun si pustosz...

Haha ! Jak gwide wiatr i huczy,

jak hucz zomy stromych cian —



zda si, e Szatan tu sie wóczy

i w róg uderza, pusty Pan...

A w gbi cicho, ciemno, mrono —
w zawrotnej skalnej rozpadlinie,

w straszliwej ciszy pustk gron
szumicy, bystry potok pynie.

Niedosyszany, niewidzialny,

skd wstaje tczy wietny nimb,

pynie, a jego tryumfalny

szum syszy gar samotnych limb.

Pynie i fale z góry ciska

w bezdenn ocha, w zwa granitów,

i szum szeroki tam, z nrwislca,

rzuca w dó z fala z chmur i szczvtów.



NA SAMOTNEJ DRODZE.

Na mej duszy strunach donie

ty, o wichrze, zó

:

graj, co marz jezior tonie,

co ni wiata zórz...

Graj, co szumi tam z przeczy,

senne limby te...

Graj, co marzy koo tcz}'^

w otchani na mgle...

Co najskrytsze, co najcichsze,

co stracono gdzie,

co najdalsze : ty, o wichrze,

do mej duszy nie...



CIEMNOSMRECZYNSKI STAW.

W kotlinie, wród kamieni

i pordzewiaych traw,

w pospny blask si mieni

ciemny i cichy staw.

Nad nim si pitrz zway
nagich, skrzesanych cian,

mech pnie si osiwiay

i kosodrzewu an.

Niezmierna martwa gusza

zalega ska tych kt:

przeciga pie pastusza

nigdy nie zabrzmi std.

Czasem si wiatr w kotlinie

z skalnych przetacza wrót,

po kosodrzewie pynie

i maci cisze wód

;
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czasem si zom rozkrusza

od ryku wciekych burz —
zreszt niezmierna gusza,

martwota pustych mórz.

Gdym si raz patrza z góry,

bdzc po wierchach sam,

w kotliny gb ponurej

:

ujrzaem mar tam.

Z domi zaamanemi

u skalnych lega stóp

i krya twarz ku ziemi,

smutna, jak mier i grób.

Nie wiem, czy w to bezdroe

upiory schodz ni?
Czy czyja dusza moe
swój ból tu przysza kry ?...



LIST HANUSI





LIST HANUSI.

Kochany Jerzy mój ! Pis tu ztela

ten list do tobie, a piscy pac.
wiat mi caluki nic nie uwesela,

kie w lesie pasem, huet krowy potrac,

bo syko mylem, kielo nas ozdziela

kraju i cy ci tyz jesce zobac?

Kieby ty wiedzia, jako mi zasmuci

mój zociusieki, toby sie haw wróci.

Gowa mi boli, serdecka nie cuj,

zy ino syko z ocy mi sie lejom,

nik tego niewi, za kim jo banuj,

ale sie ludzie nascy se mnie miejom.

Zal mie za tobom wcigle w serce kuje

i nie wiem, ka sie me ocy podziejom

od tyk ez. Widzi sie, co mnie powiezom

wnetki ha w trumnie, ka ojcowie leom.

I juzbyk cheba ja sama wolaa

lee ha, nili tak paka daremno,
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a kie spa legnem, to poduska caa

mokra, kie wspomnem, jake ty spa ze mn.
Chwilo jedyna, kaze sie podziaa,

kies ty przychodzi ku mnie w nock ciemn
i kies mi objon tak serdecnie w rence,

jakby przy miejskiej lea ka panience.

Ja znam, ze biedna ja sprosta dziewcyna

góralska, o mój ty nojsodsy, zoty,

to nie dla tobie, dla paskiego syna,

ale juz ledwie wytrwam od tsknoty,

Dusa ci ino syko przypomina,

nijakiej nimam do jada ochoty,

ani do taca. Chopcyska sie miejom,

a moje siwe ocy wci zy lejom.

Kie na odwiecerz przed chaupom stan,

pojr, jak sonko za wirchy si kryje,

wspomn, jak my si pod ten samom cian
kryli: to zal mi mao nie zabije,

a serce moje, jakkieby pijane,

tuce si w piersiak. Tca wod pije

z rzeki, ale tych ez wypi nie musi,

co ocy twojej wypacom Hanusi.

Jasiek tu chcia mnie bra, a mama z tat

stranie go radzi widzom, ale ja nie.



Powiedziaak mu, ze si przódziej lato

zimom, a zima przódziej latem stanie,

nili ja bedem jego. Wic si na to

ozgniwa i rzek, co on mi dostanie,

cliebaby w niebie miesioncek zaginon,

abo Dunajec w gór si przewinon.

Miae tu do nas przyjecha na Gody,

tagek ci ino syko wyglondaa,

a tak mi byo, jak rybce do wody,

jazek si sama do si gono miaa.

Ale juz wsendy potajay lody

i nig juz w turniak wyginon bez maa,

a tobie nimas jednako nikany,

mój zociusieki i umiowany.

Ani nie pisa do mnie dawno. Moz
jaka ci choro nasa, mój jedyny,

abo co ine, od cego chro Boe

!

Nie zabacujze tak swojej dziewcyny.

U nas som zdrowi w chaupie, niemoze

ino Jagnieska Bartkowej Maryny,

niech cie Bóg strzee i Najwitsa Panna

Ludmirska. Twoja tu ostajem.

Anna.





jmarsz zbójecki

ze .skalnego podhala'*





Hej! idem w las — piórko sie mi migoce!

Hej! idem w las — dudni ziemia kie kroc!

Ka wywinem ciupa zeckom — krew cerwonom

[wytoc !

Ka obyrtnem siekiereckom - krew mi z pod nóg

[bulkoce

!

Ciemniuka noc -— ogie ase przewieca

!

Ciemniuka noc — ze sie zemu zaleca!

Na polanie popod jedle — watra w lesie sie pali;

cy sie grzejom dziwozony — cy jom carci skrze-

[sali ?

„Ty mlady brat — ty sa s nami stowarzis!

Jak padnie ci — budzies cirnom ziemie gryz,

a jak padnie — talorkami, dukotami budzies sia,

na kozdy dzieii freireku — kohaneku budzies

[mia!"

Hej bratowie ! — ja sa ku wam zwerbuje!

Nie pacie mi — kohanecki leluje!



KAZIMIERZ TETMAJER

Nie pacie mi, siostry moje — jabonecki bie-

[lukie !

Nie padze mi matko, ojce — gobecki siwukie !

Nie pacie mi — jo se idem zbija, kra!
Za dak mi las — za posanie mokwa, chra!

Jak mi padnie talorami — dukotami bedem sia

!

A jak padnie siubienicom — budzie se mnom
[wiater kwia!



z „ZAMYLE^





I.

Cicho i wolno, jak mga, co si zrana

z nad k podnosi przy lekkim powiewie

wschodniego wiatru i w przestrze ulata:

tak nieraz myl ma tskna, zadumana,

podobna z nad mórz wzlatujcej mewie

wznosi si w przestrze nadziemskiego wiata,

I jest to moja najmilsza godzina

lecie t pustk cich i przejrzyst

ponad kopu niebiosÓAv — — w bezmiary .

.

Zrazu mi jaka to okala sina,

powoli w gb si mienica wietlist,

gdzie biao-zote wócz si opary.

Potem jest jasno niezmierna, zamyle
i ciszy pena, nie wiem skd idca,

bo nigdzie wiata nie wida krynicy;

przestrze bez adnych dla oczu zakrele,

blask wikszy, nili promienienie soca,
lecz nie racy jaskrawo renicy.



KAZIMIERZ TETMAJER

I gusza kotlin i jakby harmonii

lenej podwiki i wielka, niezmienna

spokojno jezior widnych w oddaleniach —
i w owej pustej, niezgbionej toni

myl ma zawisa nieruchoma senna,

podobiia orom, co zasn w przestrzeniach.



V.

Cudowna nocy, sodka i kojca!

Oto ma dusza znuona i blada

na ono twoje bezsilnie upada

pod blask miesica.

Ciche j wiato obejmuje ca,
usta jej pieszcz agodne promienie

i dziwne schodzi senne zachwycenie

na póomdla.

Zwolna ramiona zmczone rozszerza,

otacza niemi sup wiata przezroczy

i V pojona, wiatern sycc oczy,

pynie w bezmierza.

Zbkany w drodze na jej bladej skroni

gwiazdy spoczywa promie modro-zoty,

niosc jej z sob marzce tsknoty

ku wielkiej toni . ,

.



KAZIMIKUZ TETMAJER

I zdaje mi si, e tam zkd, z ciemnoci,

wychodzi posta jaka jasna, cicha,

i do mej sennej duszy si umiecha

pena mioci.

Zda mi si, jakby wychodzia ku mnie

ta moc, co w wodach jest, górach, bkicie,

gwiazdach i kwiatach, wszdzie — — która ycie

obudz w trumnie.



egnam ci, ty promienna, jasna, krysztaowa,

rozkwitajc, bujn wiosn woniejca,

bd zdrowa zota zorzo pogodnego soca,
czarodziejko potna, wszechmocna — — bd

[zdrowa I

egnam ci, ty, co wiedziesz na spie i miecze,

na rozszalae fale, we wrce pomienie ;

na drogi, gdzie strach blady mieszka i cierpienie,

gdzie zaraza strudzon mier za sob wlecze,

nie zdejmujc umiechu z twarzy, ani chodu

przerae w krew nie sczc ; ty, co nowe moce

dajesz ludziom, gdy los ich zamie i zdruzgoce,

i cenniejsz nad wszystko — niepami zawodu...

egnam ci! Jak z innymi, przysza na wiat

[ze mn,
lecz mi ci wydzierano i w kocu wydarto

wiaro w ycie! egnam ci! egnam ci!... Nie '

[warto

y bez ciebie, a chcie ci odzyska da-

[remno...



VIII.

Nie mam ju dzi przy sobie nikogo, nikogo,

pusto jest w mojej duszy i pusto dokoa

id m guch, smutn i mczc drog
bez kierunku, bo nikt mi i nic mi nie M'oa.

Zda mi si, jakbym kdy wieczorn ciemnot

ogarnit}', powoli przez puste szed pole,

zasane brudnym niegiem, topniejcym w boto —
gdzieniegdzie stercz guche, pospne topole.

Las jaki ciemny, smutny widnieje daleko,

z mglistych, cikich niebiosów ksiyca promienie

przez powietrzne pustynie ospale si wlek
ku ziemi, ledwie wiecc. Dokoa milczenie.

Id patrzc przed siebie — — oczy moje gin
w szaroci chmurnej, chodnej, rozsnutej dokoa—
nieg koo topól ley mas biao-sin —
id bez celu nikt mi i nic mi nie woa.



XVII.

Czasem zda mi si, e to wszystko sen,

przestrze mej myli i cay wiat ten,

ziemia i bkit i wiata w bkicie,

i bóstw idea wadajcych skn,-cie,

Snem mi si zdaje Chrystusowy cie,

snem noc zwtpienia, snem nadziei dzie,

snem zo i dobro, snem mier i tworzenie,

snem byt, snem nawet wasne me istnienie.

A kdy ockn si n.am z tego snu,

gdzie? kiedy?... nie wiem, li wiem, e nie tu;

a tak si ockn mam, jak dziecko po nie

strasznym, co przez zy mieje si radonie.

Gdzie? kiedy?... nie wiem, ni wiem, co jest tam,

kdy si ockn ze snu ycia mam...

Zda mi si — — jasno wielka, nieprzejrzana,

w jasnoci jedno w jedno z ni wspózlana.



KAZIMIKKZ TKTMAJER

Ach! Gdyby nigdy nie rzucaa mnie

z myli najlepsza, e ja tylko ni,
e caa ndza ycia jest zwodniczem

widzeniem tylko, e wszystko jest niczem .



XIX.

Czcze wyobrani odeszy mnie mary,

znów jestem sam ze sob, z moim duchem

oczy me gin w jakiej pustce szarej,

i myl ma tonie w jakiem morzu guchem.

Prysy wice mnie z wiatem ogniwa

:

cae me ycie jest we wntrzu mojem,

caa moc duszy z zewntrz w jej gb spywa

i dry, szarpana dziwnym niepokojem...

Widz oczyma wewntrz zwróconemi

czarne jeziora rozsiane w pustkowiu

:

w ciemnociach ksiyc, blizko skraju ziemi,

wisi podobny do tarczy z oowiu.

Ponad czarnemi wodami szuwary

i trzciny rosn i smutno szeleszcz

;

sklep nit-ba zda si sklepieniem pieczary,

gbok jam, ciemn i zowieszcz.



KAZlMlfeRZ TETMAJER

Po czarnych wodach wiato ciche, zote

ksiyca, 'chodzi wstg szklist, drc,
i, jako lampa zaniesiona w grot,

wieci w ciemnociach mglisto i mdlejco.

AVidz oczyma wewntrz zwróconemi,

jak duch mój, marze skrzydlatej podobny,

bka si w owej pustej, martwej ziemi,

a blask ksiyca pada na aobny.

Idzie powoli i zwieszone wóczy
skrzyda po jezior wodzie szklistej, botnej -

na wasnych stopach opierajc oczy,

idzie w gb guch i ciemn samotny.



XXI.

Boe, ukryty tam gdzie na niebiosach,

ile-to razy w rozwichrzonych wosach,

z zaamanemi na oczach rkami,

7 pian na ustach i z krwi, w poszarpanej

szacie pielgrzymiej, przez chmur nawanice,

przez grzmot ciemnoci i gwiazd huragany,

odmt dróg mlecznych, warczce mgawice,

huk i wir komet o zotych ogonach,

przez nieskoczono, wieczno, co skrzydami

wiej naderan, niosce w swych szponach,

jak para orów erujcych wraz,

pobite upy swe, przestrze i czas

:

dusza ma leci do Ci, przed Twój próg,

ca t wzgard, któr w ni wtoczya

ludzko nikczemna, za, ciemna i zgnia,

rzuci i pyta: czy patrzysz Ty, Bóg?!





z „PRELUDYOW"





Gdyby b()l kady w ludzkiej piersi skryty,

jedne litoci z wycisn z oczu,

u zy gwiazdami zalniy w przezroczu ;

to staaby si bkitów opona

jako kopua lita, z gwiazd sklepiona,

cho w nieskoczono cign si bkity.



Na jakich pusty niezmiernych ogromie,

co w cichych mroków oceanie ton,

cie w dugiej szacie stoi nieruchomie

z gow bezwadnie na piersi zwieszon.

Miesiczna jasno, co na twarz mu pada,

rysy jej rzebi i owietla chwiejna — —
ah! Chrystusow to chyba twarz blada,

taka bolssna, taka beznadziejna. ..



II.

ycie — to zwyke ycie ciche, szare —
kiedy mnie w swoje chwycio ramiona,

jak wampir z duszy mej wyssao wiar,

t krew, bez której dusza schnie i kona.

Nie ow wiar dziecka, co si z trwogi

przed mciwem bóstwem w modach w prochu

[ciele,

lecz t, co kae wierzy w dobre bogi

w olbrzymim ycia wadnce kociele.



III

Kiedy patrz na ndz, co jest ycia rdzeniem,

ndz ludzi i zwierzt i rolin : ból, trwoga,

bezradno mi owada i chciabym do Boga

woa o miosierdzie, o al nad istnieniem.

Ale nie mog woa . . . Jest co, co okow
elazn pier m ciska i sowa w niej cina,

do list z serca bijce, jak z ognia lawina

i milczc patrz w wielk przestrze lazurow.



IV.

Stokro jest drzewu skazanemu lepiej,

jeli je piorun odrazu rozszczepi,

ni kiedy czerw mu wlinie si pod kor.
i zwolna drzewo schnie i ginie chore.

I ludziom lepiej, jeeli zwycizko
losy ich zmog jedn wielk klsk,
ni jeli codzie po kropli im bryzn
w yy powoln, lecz pewn trucizna.



V.

Szalone sonie przed si pdz
nie wiedzc dokd, ani po co?

Nie dbajc, co obal piersi,

co pod nogami podruzgoc?

Tak i konieczno przed si pdzi

i prón wszelka tu obrona — —
ni j Prometeusza rozum,

ni Heraklesa moc pokona.



VI.

Czasem nagle uczuwam naokoo siebie

tak straszn samotno, e wzrok kryj w donie,

by nie widzie tej pustki na ziemi, na niebie,

a w oceanie smutku dusza moja tonie.

I adne mi ju ziemskie nie starczy kochanie:

pragn nad mier silniejszej, mistycznej mioci,

a dusza moja, tonc w smutku oceanie,

dzieciom u stóp Chrystusa upionym zazdroci.



VII.

Idzie na pola, idzie na bory,

na ki i na sady,

na siwe wody, na niene gón',

na miesic idzie blady,

idzie w niezmiern otcha wszechwiata,

zkd blask dróg mlecznych prószy,

idzie bkitna, cicha, skrzydlata

muzyka mojej duszy.



XXIV.

Po szerokiem, po szerokiem morzu
pynie okrt z kotwic urwan,
wiatr go pdzi coraz dalej, dalej

w przestrze pust, chmurn, oowian.

Po szerokiem, po szerokiem morzu
nie do brzegu ty pyniesz, okrcie,

o podwodn gdzie uderzysz ska
i bez ladu przepadniesz w odmcie.



xxv.

Czasem, gdy dugo napó sennie marz,

cudny kobiecy gos mi zkd dolata,

anielskie jakie piewajcy pieni,

pikniejsze, nili wszystkie pieni wiata.

W gos ten si ca zasuchuj dusz,

serce mi z piersi tsknota wyrywa,

poszedbym za nim wszdzie, wszdzie... Niewiem,

czy to si mio, czy mier tak odzywa?



XXVI.

Ponuro gwide pónocny wiatr,

wiat ginie w chmurze nienej —
zda si , e piersi rozerwie mi

al gorzki i bezbrzeny.

Wic bez odpaty za modo m
ycie mi cae spynie?

Nie wstan szczcia dni ?... Gwide wiatr,

wiat w chmurze nienej ginie.



XXVITI.

Lubi widni^e kwiaty, pene bladej ciszy,

oczyma si patrzce w niebo omdlaemi —
modlitw ich przedmiertn ucho moje syszy,

poegnanie i razem powitanie ziemi.

Gdybymy tak umiera mogli, jak te kwiaty,

ziemi egna i ziemi wraz wita rodzice

,

a nie jakie zaziemskie gdzie przeczuwa wiaty,

bdnym wzrokiem w straszliw patrze taje-

[mnic...



xxx.

Pamitam ciche, jasne, zote dnie,

co mi si dzisiaj cudnym zdaj snem,

bo by otwartj' raj take i mnie

w dziecistwie mem.

I czasem myl, em ja tylko spa,

e cae ycie moje byo snem — —
zbudz si, raj ten odnajd, com mia
w dziecistwie mem...



xxxr.

Ku mej koysce lecia od Tatr

o skrzyda orle otarty wiatr,

limby, co si patrz w urwisko

lecia i szumia nad m koysk.

1 w serce moje na zawsze wla

tsknot do orlej swobody sza

i t zadum limb, co si cisz

wielk objte, w pustce koysz.



XXXII.

w wieczorna cisz zdaleka sysz

szumice cicho rzeki

;

myli me zwolna, sennie koysze

szum cichy i daleki.

Wolno i sennie w wielki bezdennie

wiat myli moje pyn,
pyn nad gwiazdy lnice promienie

i w ciemnej pustce gin.



XL.

Skonaj ty serce wprzód, nimby ci miano

zdepta szyderczo, lub karmi jamun ;

nie patrz ju w przeszo — umarli nie wstan,

ani patrz w przyszo — pocó czeka próno?

W ciosan z marze i tsknoty trumn

woone zanij i pij nieprzespanie

na ból za martwe, na skarg za dumne — —
pij — — oto soce zaszo i nie wstanie



WIERSZE RONE





CZSC PIER\\'SZA





CREDO.

Jutro ?... Nie wierz , aby lepiej byo
i nie zazdroszcz ju tej wiary — dzieciom...

Poco si udzi? Wydarte stuleciom

pospne, smutne, zimne dowiadczenie

zudzeniom wszelkim na czole wyryo:

"mier i nicestwo !«... zabio zudzenie...

I tylko dziwna, mistyczna, szalona

ch t ohydn wstrzsn ziemi bry

,

wiat cay, jak jest, pochwyci w ramiona,

z posad go dwign i na nowe koa
jakiebd rzuci, gdy te, co go tocz,

we zach si pawi i we krwi si brocz

;

i tylko gos ten, co nas w noce woa
z zem walczy nie przez ufno odrodzenia,

lecz przez nienawi ku zemu dla zego,

i dz, ssan z powietrzem, niszczenia:

jest nasz wiar. A cho czasem ona

omdlewa w piersiach, to wnet zmartwychwstawa,

jako z popioów Feniks, odrodzona.



KAZIMIERZ TETMAJER

i jak kometa byska ludziom krwawa,

której pomienie moe wiat zaeg.
My nienawidzim za dzisiejszej doby — —
jutro?... To jutro?... Jutro, marzyciele,

przeklina wasne swe bdziecie próby,

nowe zo w nowem odkrywajc dziele.

Jutro, trawieni nowemi choroby,

szuka bdziecie nowego systemu

leków i zbawie, a nie mogc mce
uly, bezsilni zaamiecie rce,

bo póki ludziom trwa, poty trwa zemu.

Lecz naprzód, naprzód! Niechaj zbrodnie stare

ustpi nowym — nim si te przeyj —
cigajcie marze cudn, a czcz mar,
jak ci cigali, co dzi w grobach gnij.

Lecz naprzód, naprzód! udcie si, Ikary,

e potraficie dolecie do soca,

w zdobyte niebo wstpi z czowieczestwem,

a potem — widcie, e próne ofiary,

e przemoc zego jest wiecznotrwajca,

zwtpcie, zrozpaczcie i gicie z przeklestwem !

Bo niczem innem nie jest chód ludzkoci,

tylko przemian za wieczycie trwa;
o Chrystusowej marzc wszechmioci,

deptajcie wroga, co was przedtem depta,

drc, e ju ronie mciciel z jego koci,

co was obali, jak kod zbutwia

,
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i znów was zdepce, gdy ju krew wychepta.

Brutalna sia, która rzdzi wiatem,

wybawicielem nie jest, ani katem

:

lepa i gucha, zimna, obojtna,

idzie bez celu i nie wadnc, wada,

niedba, gdzie jakie pozostawi pitna,

kto pod jej nog powstaje, kto pada ?

Nienawi dwigni jest wiata — niech dziaa

ta najsilniejsza potga ludzkoci

:

jeli potrafi i dusze i ciaa

na wskro przeksztaci, zabi w ludziach zwierz:

wówczas dopiero w królestwo mioci
ewangelicznej na ziemi — uwierz.



DUCH.

Zda mi sie czasem w noc,

e duch mój idzie przez miasta i sioa

z pomiennym mieczem nicestwie anioa,

kady krok jego jest jako chód burz,

obala gmachy i paace w kurz,

wszystko, co spotka na swej drodze, niszczy,

i nie zostawia nic, prócz martwych zgliszczy.

Ludzko mu caa klnie,

przeklestwa ciska mu na gow hard ,

a on jej zimn odpowiada wzgard,

i dumny, wyszy nad ten cay tum,

idzie, jak wichrów i poarów szum,

wszystko, co spotka na swej drodze, niszczy,

i nie zostawia nic, prócz martwych zgliszczy.

Ze snu otrzsam si

i ducha tego o oczach szataskich

chc spta, przyku do turni tatrzaskich.



lecz on, drwic, rce me odp5'cha precz,

i swój pomienny w gór wznoszc miecz,

wszystko, co spotka na swej drodze, niszczj',

i nie zostawia nic, prócz martwych zgliszczy.

I ulec musze mu,

a on zapala gwiazd na swej gowie
i pokazuje mi ziemskie pustkowie,

gdzie zniszczy wszystko : i dobro, i zo —
i miecz odrzuca zoty ogniów rdz,

i utrudzony po unicestwieniu,

spoczywa w guchem, wieczystem milczeniu.



KTÓ NAM POWRÓCI.

Któ nam powróci te lata stracone

bez wiosennego w wionie ycia nieba?...

Woaj na nas, e w z idziem stron

precz o wiat trosk rzucajc powinna,

a czy pytaj si nas, co nam trzeba

i czymy mogli obra drog inn?

Kto z was policzy te gorzkie godziny

daremnych pragnie, rcych nasz dusz?

Kto zmierzy smutku naszego gbiny
bez dna i brzegu' Kto wie, jakie ducha

niepodlegego straszne s katusze,

gdy zerwa swego nie moe acucha?

Spójrzcie nam w mózgi zgryzy je, strawiy

wrodzone ludziom daremne pragnienia.

Woacie na nas: »Jestemy bez siy,

dajcie nam sowa wiary i otuchy« — —



a nam któ daje sowa pocieszenia?

a któ mdlejce nasze wzmacnia duchy?

Któ nam powróci te lata stracone

bez wiosennego w wionie ycia nieba?...

Chcecie w nas widzie dwigni i obron,

dacie od nas zbawie i pomocy,

lecz my, z waszego wykarmieni chleba,

jak wy, nie mamy odwagi i mocy.



ZWTPIENIE.

Myli s moje dzi jako eglarze,

co na wód wielkim zbkani obszarze

wród chmurnej nocy, z wol wiatrów pyn,
ster opuciwszy, zdjwszy z wiose donie.

Próno wzrok sili — — w mrokach nocnych

[tonie,

jak kamie w morskiej nieprzejrzanej fali.

Drog zgubili — — ku jakim zawin

ldom, nie dbaj... a dalej i dalej

wiatr okrt pdzi i coraz nad gbi
ciemniejsze, grubsze oboki si kbi...

Zgubiem drog — — w te gmachy przy-

[szoci,

pene wesela, ciepa i jasnoci,

które si dwign maj na ruinie

starego wiata, co gnije i ginie:

chciabym uwierzy, lecz wierzy nie mog,
i coraz wiksza pustka jest przedemn

,



oczom mej duszy coraz bardziej ciemno — —
dokd i?... nie wiem zgubiem m drog.

Wy, których serca i ramiona krzepi

w mozolnej walce o idej zwycistwo,

na które stary wiat rzuca przeklestwo

:

wiara, e bdzie po zwycistwie lepiej,

wiara, e wasza niemyln jest droga,

e prawdziwego poznalicie Boga,

wiara, e szczcie przyniesiecie w darze

nowemu wiatu, co z ruin powstanie,

wy, co ufacie, e dzie si ukae
dobra i pikna: jak ja wam tej wiary

zazdroszcz silnej!... Dla mnie te sny zote

mózgów pomiennych s, jako czcze mary...

I coraz wiksz w oczach mam ciemnot,

i chciabym wierzy, lecz wierzy nie mog...

Dokd i?... Nie wiem zgubiem m drog.



CISZY, PRZESTRZENI..

Ciszy ! Przestrzeni ! wiato ! O ty wita
trójco mej duszy! Do ciebie ramiona

wznosz bolesne... Otom jak w pustyni:

wiatr na pier piasku mi rzuca brzemiona,

nogi me tuman rozarzony pta,

strach w ko mi wchodzi, w oczach noc si

[czyni...

Co jest przed wiatem? Co jest przed czowie-

[kiem?

Co jest przed duchem?... Milczenie!.. Milcze-

[nie!...

W uszach mych huczy rwcy wiek za wiekiem...

pdz... Przelata caa ludzka fala,

przelata cae odwieczne Istnienie...

Jak si lawina gazów w przepa zwala

z skalnego zrbu : tak wieki si tocz

z hukiem i grzmotem i gin w Bezdeni — —
a ponad ziemi niebo lni przezroczo

i soce wiecznie jasno si pomieni...



Sowa, oh, sowa!.. Sowa rozwizania

zagadki bytu, cierpie tajemnicy

!

Pocieciy w chwili szau i konania!...

Chryste! Na gór wchodzisz mi olbrzymi!

Pod ni si morza kotuj i dymi
,w j opasa wiata byskawicy...

Chryste ! Dlaczego masz t twarz straszliw ?

wosy, jak z miedzi ? oczy jak ze grzmotów ?

Dlaczego rk wstrzsasz, jak lew grzyw?
Dlaczego usta Twe pene milczenia

gorszego, nili poarnych oskotów?

Dhiczego milczysz?! Na górze z pomienia

dlaczego milczysz?!,. Chryste! Chryste! Chryste!

Przez mki wiata i bole wieczyste,

przemów !... Posgu olbrzymi na stropie

!

Straszna wiatoci w byskawic potopie

!

Straszna Biaoci na nieba bkitach!

Straszliwa Guszo wród jków i zgrzytów

!

Straszliwa Góro na chmurach i szczytach!

Straszna Kolumno wród wieków i bytów!...

Chryste! Patrz! Niezmiar, ogrom Twej Mioci
jest czem nadludzkiem tak i niepojtem,

e co by miao ywotem ludzkoci,

staje si trwog, otchani i wstrtem...

Nie mogc zdy za Tob , upada

!

Z pod nieba w piekie upada pomienie,

a Ty jej nikniesz i odchodzisz z oczu,
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i gdzie w bkitnem, dalekiem przezroczu

posta si Twoja ukazuje blada

I niedociga ronie w Przeraenie...

Chryste !...



DE PROFUNDIS.

U morze, morze! czyli jest na tobie

gdzie wyspa taka, gdziebym móg by sam,

jak w grobie ?

O! niechaj pójd tam...

Niech nikt nie przyjdzie tam, li anio ciszy,

niech serce moje, gdzie miota si krew,

uciszy

przez swój milczcy piew.

O morze, morze ! taki anio ciemny

jest dzi pragnieniem mojem i tsknot;

duch, wskro istocie wszelkiej obcy ziemnej,

sup stalaktytu przed zaklt grot..,

O przyjd aniele, milczenia aniele !

w twe nieme oczy wpatrze, wpi si chc...

Zawiele

widziay oczy te...
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O przyjd aniele, milczenia aniele

!

Na serce moje poó rk sw...

Zawiele

przeczuo serce to...

O przyjd aniele, aniele milczenia!

Ty Bogiem moim, ty wszystkiem mej duszy!

Przyjd, wieczystego dawco ukojenia,

niegu, co cicho w noc na pola prószy...

Nic nie chc pragn! nic da!... O morze!

Ru fal ku mnie, precz unie mnie ztd

w bezdroe,

przez najszaleszy prd

!

A moe znajd wysp, któr marz,

gdzie tylko cisza wiekuista trwa,

w bezmiarze,

tylko ruch fali drga...

Gdy mi tw rk na sercu pooysz,

duchu milczenia z skrzydami ciemnemi :

wzdrygniesz si w sobie cay i zatrwoysz,

bo oto id ku tobie tam — z ziemi...

Gdy krwi mi serce wre, gdy nic nie mog
,

chobym za chwil czynu ycie da:

poog
zga pragnie, stum ich sza...



Lepiej ju icie, jak meteor^ min,
gdzie na przepastny morski zabiec szlak

i zgin,

ni by bezsilnym tuk!.,.



YCIE.

Wszedem wiat mi si zda jak jeden cud,

czarowna wizya, w ekstazie zrodzona...

Od gór do lasów, od nieba do wód

biega ma dusza zachwytem szalona...

Jakbym ku sobie wszechwiat garn chcia,

modem ku niemu wycign ramiona...

Z lasów i anów, z wód, z wysokich ska,

z niebiosów, zewszd na moje zachwyty

bóg szczcia umiech mi w odpowied sa.

Biec chciaem, cudem i czarem niesyty,

dalej i dalej !... Wtem owia mi chód
i w przeraeniu stanem, jak wryty.

Krew mi si wszystka cia w yach w lód:

straszna przedemn staa upiorzyca,

z piekielnych kdy wyzionita wrót.



Trd jej okrywa trupio -óte lica,

a oczy miaa aroczne, jak sp,

którego nigdy i nic nie zasyc.

W zmierzwionyci wosach gadów wi si kb,
ohydna, straszna wesza mi na drog

,

odziana w achman gnijcy i strzp.

mierteln czujc odraz i trwog

chciaem ucieka, ale woli wbrew

czuem, e nóg mych poruszy nie mog.

Rozpacz mi wówczas porwaa i gniew,

chciaem poczwar usun przebojem

z drogi mej, w gowie huczaa mi krew.

Chciaem biec dalej za tem szczciem mojem,

którem mi wiata umiecha si bóg

,

za piknem, wiatem, weselem, pokojem.

Lecz próno! Ruszy nie mogem mych nóg,

a wiedma ku mnie zbliaa si ona,

penemu wstrtu i miertelnych trwóg.

I zrozumiaem, e próna obrona,

e nie potrafi uj tych strasznych rk,

e mnie przycinie poczwara do ona
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i wród piekielnych obrzydze i mk
zapadnia bd musia t ohydn
i w jej uciskach pdzi dni mych cig.

A ona, doni bezczelnie bezwstydn

ja obnaa swój okropny ksztat

i w swej nagoci stana mi widn.

Kady achmanów odsonia fad,

a oczy moje z pod powiek skostnienia

patrzyy, woli mej zadajc gwat.

I pochwycia mnie w swe ucinienia — —
o dziwna, straszna ironio! Jam czu

dz wród wstrtu, rozkosz wród cierpienia.

Jej wzrok podnieca, cho jej oddech tru —
i pot mi czoo zlewa ju obficie

a jeszczem nie rwa w-ia, co nas sku.

Kto jest? — spytaem. Odrzeka mi: »ycie«.



YOGUE LA GALER'

Vogue la galer! Niech pynie ód
przez jakie chce odmty — —
gnijce wody pru, to pru!

Vogue la galer I Do dyaba wiosa!

Na bagna z wiosem fala zniosa,

wic precz!... I ster pknity?!

l^ogue la galer! Niech pynie ód!

Vogice la galer ! Niech pynie ód

!

Niech tonie — maa szkoda...

Có, cho Icto woa z brzegu : wró!...

Vogue la galer! Ha, agiel pka —
widocznie lina bya cienka,

lub zbyt napita,.. Huczy woda...

Vogie la galer! Niech pynie ód!

Vogice la galer! Niech pynie ód!
Niech grznie po szczyt rei — —
toncy botem bdzie plu!
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Vogue la galer!,.. A tam, w oddali,

sto odzi mknie po modrej fali,

sto wieci im nadziei...

Vogue la galer... Niech pynie ód,..

Vogue la galer! Niech pynie ód!
Kto winien ? Czy s winni

!

Jeeli chcesz, kamieniem rzu —
Vogue la galer!..^ 'Lecz wyej wieci

flaga, ni kamie twój doleci...

A zreszt có? Wszak bd inni...

Vogue la galer! Niech pynie ód!



NAD POLEM PUSTEM...

Nad polem pustem, szerokiem, guchem,

ma ptaków czarn zawisa chmur.

Kr, jak licie gnane podmuchem

wietrznego wiru, kraczc ponuro.

Poród czarnego ptaków odmtu,

w skbionych skrzyde ruchomej fali,

lni jeszcze soce. Tak od okrtu,

co si w czas burzy morskiej zapali,

ponad bawanów chmur spitrzon

byskaj ognie krwawe czerwono.

Znikno soce... Czy tej powodzi

ptaków nad polem pustynnem owem
nigdy ju, nigdy nie bdzie koca?
Wiecznie to pole bdzie jaowem
i nic si na niera nigdy nie zrodzi

oprócz bezdennych tsknot do soca?...



KONIEC WIEKU.

Przeklestwo ?... Tylko dziki, kiedy si skaleczy,

zorzeczy swemu bogu, skrytemu w przestworze.

Ironia?... Lecz najwiksze z szyderstw czy si

[moe

równa z ironi biegu najzwyklejszych rzeczy?

Wzgarda... Lecz tylko gupiec gardzi tym cia-

którego wzi na sabe nie zdoa ramiona, [rem,

Rozpacz?... Wic za przykadem trzeba i skor-

[piona,

co si zabija, kiedy otocz go arem ?

AValka?... Ale czy mrówka rzucona na szyny

moe walczy z pocigiem, nadchodzcym w p-
[dzie,

Rezygnacya?... Czy przez to mniej si cierpie

[bdzie,

gdy si z poddaniem schyli pod nó gilotyny?



Byt przysz}' ? . . . Gwiazd tajniki któ z ludzi

[oglda,

kto zliczy zgase soca i kres wiatu zgadnie ?

Uycie?... Ale w duszy jest zawsze co na dnie,

co wród uycia pragnie, wród rozkoszy da.

Có wic jest? Co zostao nam. co wszystko

[wiemy,

dla któn.xh adna z dawnych wiar ju nie wy-

[starcza?

Jaka jest przeciw wóczni zego twoja tarcza

czowiecze z koca wieku ?... Gow zwiesi niemy.



ZAPADE JEZIORA.

W gbi, w dolinie, poród ska zacienia,

gdzie nigdy soca nie dochodzi bysk,

wród zwidej trawy pordzewiaych rysk

ciemnych si jezior woda ubezdenia.

Nigdy tu skrzyde wiatr nie rozprzestrzenia,

ni na brzeg fali wysrebrz si bryzg
,

hd) burza miota wirem wodnych wrzysk - -

tu kraj zapadych jezior i milczenia.

Ciemne, spokojne, bez wypywu rzek,

wród traw powidych le wiecznie pice
;

dzieli za dniem mija i za wiekiem wiek.

Na niebo patrz nigdy nie wiecce,

na niestajay nigdy w lebach nieg —
i o tym wiecie marz, gdzie jest soce.



ZACZAROWANY LAS.

Zaczarowany las — pomidzy drzewa

elf biay mignie i w cie si rozwiewa ;

oczy potworów z zielonej gbiny
jak karbunkuy wiec i rubiny.

A na wierzchoku rozbujalych drzew

zrywa si, milknie dziwny, ostry piew.

W gszczu pezaj olbrzymie pooy
i szklist skór pod soce migoc

;

bltitne we na srebrzyste brzozy

skrtem si win i wzrokiem si zoc,
a na wierzchoku rozbujaych drzew

zrywa si, milknie dziwny, ostry piew,

Rozpar soneczny wydobywa z kwiatów

ogie miertelnie silnych aromatów,

z zabójcz moc odurzaj gow
potworne kwiaty sine i psowe.
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A na wierzchoku rozbujaych drzew

zr3^wa si , milknie dziwny, ostry piew.

Tam dusza moja przed swych oczu mk
szalona smutkiem z wiru ycia bie}'

i konwulsyjnie wzrok zakrywszy rk
w gorczce, w wizyach, w póobdzie lej',

a z rozbujaych obudzi j drzew

ten dziwny, ostry, jak krzyk orli, piew. .



HYMN DO NIRWANY.

Z otchani klsk i cierpie podnosz gos do

[ciebie

Nirwano

!

Przyjd twe królestwo jako na ziemi , tak

[i w niebie

Nirwano

!

Zemu mnie z szponów wyrwij, bom jest utra-

[pion srodze

Nirwano

!

I niech ju wicej w jarzmie krwawicem kark

[nie chodz

Nirwano !

Oto mi ludzka podo kaem w renice bryzga

Nirwano

!

Oto si w zoci ludzkiej bocie ma stopa lizga

Nirwano !

Oto mi wstrt przepeni, ohyda mi zadusza

Nirwano

!
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I W bólach konwulsyjnych tarza si moja dusza

Nirwano

!

przyjd i donie twoje poó na me renice,

Nirwano

!

Twym unicestwiajcym oddechem pier niech syc

Nirwano

!

em y, niech nie pamitam, ani wiem, e y
[musz

Nirwano

!

Od myli i pamici oderwij moj dusz

Nirwano

!

Od oczu mych odegnaj ze i nikczemne twarze

Nirwano

!

Czowiecze zburz przedemn boyszcza i otarze

Nirwano

!

Niech ywot mi silniejszych , sabszych mier
[nie uciska

Nirwano

!

Niech bdny wzrok rozpaczy przed oczy mi

[nie byska

Nirwano

!

Niech otcha klsk i cierpie w onie si twem

[pogrzebie

Nirwano

!

1 przyjd królestwo twoje na ziemi, jak i w niebie

Nirwano

!



DUSZA W POWROCIE.

Szukam napróno — odnale nie moij...

Nie mog znale dawnej duszy mojej...

Gdzie jest? Gdzie znika?... Ach! przedemn stoi

jaki cie — joda widna przez szeoge.

Jaki cie, mara, blada, znika zjawa —
smutno si, trwonie, bojaliwie do mnie

z za mgy umiecha — patrz nieprzytomnie,

strach mi wród piersi zrywa si i wstawa

!

To widmo — to jest — moja dusza?! Moja

dusza?! To widmo?! Ten cie?! To konanie?!

To dusza moja?!... Naokó otchanie

i mgy... Tak jest : to ona. Mówi : to ja.

To ja... Tak jest : to ty... Ty... Gdziee bya ?

Milczy.— Zkd wracasz ? Powiedz... Schyla gow,
^lów... Gowa na pier spada... Przez niezdrowe

sza kraje ?... Dry, jak haszyszem opia.
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Wrócia?... Szepce: tak — i patrzy w oczy

jak pies, co zwlók si i wraca ku nodze.

Ty jeste dusza moja... po zej drodze

sza — nawet krew ci, spojrzyj, stopy broczy.

Nie czujesz?... Przeczy gow. Zziba, blada

nie czuje bólu, krwi na stopach. — Dugo
bdzia kdy — patrz : czerwon strug

za tob biey krew, co z nóg twych pada.

Dugo nie byo ci. Pójd, chc ci rany

obetrze z krwi... lecz gdzie s skrzyda two-

[je?...

Gdzie skrzyda?! Powiedz! Mów! Jak orze

[dwoje

skrzyde szerokich miaa, jak orkany!

Mów! Mów! Na Boga! Gdzie twe skrzyda?

[Duszo

!

Dwa miaa skrzyda, wielkie, silne, due —
gdzie s?!... Noc lega na caej naturze,

mgy kbem spady w dó i wiato gusz.

Gdzie skrzyda?... Pustka... Zapomniaem ciebie,

nagle uczuem w sobie, e ci niema

;

zaczem szuka — przysza, jeste... Niema
cisza na ziemi zwisa i na niebie.



Nagle ci znale i mie zapragnem

:

jeste — ta sama, co tam, na Jeziorze,

chona w siebie wiat... Przysza w pokorze

z bezwadn rk i spuszczonem czoem...

W renicach sucho masz, w skroniach poog
twe skrzyda strzp, proch duma twa i sia,

na stopach twoich krew... AViem ju, gdzie

[bya -
anio ci mierci wwiód na swoj drog.





CZESC DRUGA





NA KRÓLEWSKIEM JEZIORZE.

Po Królewskim jeziorze samotny pynem,
ódka, pdzona wiosem, chyo naprzód bie-

Wokó lasów i urwisk pustynia rozlega,

podemn bezde wody, granity nad czoem.

Czarna, bezdenna woda wiatrem koysana,

dziko szemrze i jczy. Skalne krzesanice

wpadaj w ni i ton, rwc w odmt renice,

które odtrca twarda, prostopada ciana.

Dziwna, ponura czarno tej ogromnej wody,

a ponademn , w bezmiar wyniesiona szczytem,

góra niegu, pochmurnym owiana bkitem,

pochylona, olbrzymia — Bogu z nieba schody.

W wakim skalnym zakrcie ód wstrzymuj:

[gusza...

Taka cisza, jak gdyby nie byo istnienia...
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las, góry, woda, niegi i bezbrze milczenia...

Czy to jezioro? Czy to moja wasna dusza?

Jestem? Czylim w otchanie wpyn wasnej

[duszy?!

Jakie góry olbrzymie... Jaki las samotny...

Jaka gra chmur i soca w wyynie zawrotnej...

A wszystko w jakiej wielkiej pogrone guszy...

Dusza ludzka zjawiona w caej peni swojej!

Nieznana mi , tajemna — — patrz si w po-

[dziwie...

Jaka ogromna! Jaka bezdenna straszliwie!

Jak w gb si zlewa... A\^ niebie jak wysoko stoi

!

Jeste to dusza moja? ludzka? w ludzkiem

[ciele ?

Tyle zaomów , kotlin , szczytów ? przestrze

[taka?!

Jeste to dusza ludzka, z t dusz jednaka,

która si mieci w domu, w rynku i w kociele?!

O nie ! Oto zjawisko cudowne, olbrzymie i

Potworne sw wielkoci, straszliwe sw si!

Tysic wieków j z warstew tysica tworzyo !

To dusza ludzka? ludzka? Te turnie w chmur

[dymie ?



Ha! Ozwije si gosem godnym swojej mocy

duszo ludzka, ty dumna, ty wielka, ty górna!

Otwarta., socu; cicha... jak popioów urna;

wielka... jak wiat ; tajemna... jak las o pónocy.

Stoj przed tob, jako przed olbrzymim tumem,

w który lkam si wstpi — — zgin tam

,

[przepadn...

Mózg mój wstecz si potoczy, zmysy me bez-

[wadne...

Milcz na Boga! Zabiaby sów swoich szumem!

Jeden On z tob moe mówi, sucha ciebie,

o duszo ludzka w prawdzie i w jawie widziana...

Za wielka! Otcha w tobie, otcha nieprzej-

[rzana,

mieszczca wszystko, co jest na ziemi i w niebie.



Milczenie, szafirowe niebiosów Milczenie,

rozrzucone na lotnych mgie bkitny zAview,

rozpynione falami w szumie <^órskich drzew,

roztopione zocicie na halne zielenie:

Milczenie ! twoje ciche i ogromne tchnienie

zawisa ponad dusz, jak palmowy krzew

nad skroni podrónego... Cichy sodki wiew

opywa w krg i w dusz sczy ukojenie.

Dusza ludzka goryczy pena, pena krwi,

ten ptak od skrzyde swoich odstrzelony gromem,

dla której mier jest trwog , z której ycie drwi

:

pod twoim szafirowym, Milczenie, ogromem,

jest jak dziecko z rodzinnych odepchnite drzwi,

które tskni za swoim utraconym domem.



II.

Bo mi si tak wydaje, jakbym tam w przedczasie

wisia kdy w przestrzeni nad wierchami gór

i buja si, chwytajc mgie zocisty sznur,

albo si gdzie w róowym kry zachodu pasie.

I za jak to kar wziem ciao na si?

Jaki to gwat piekielny; w dó mnie strci

[z chmur?

Dusza- moja nie bya jedn z dzikich cór

przestrzeni, szalejcych w wiata wietnej krasie ?

Nie bya mi mga siostr i wichr jako brat?

Nie bawiem si nigdy z szumem wielkich

[szczytów,

aniem za byskawic chwyta skrzcy bat?

A dzi, siedzc u progu tatrzaskich granitów,

tych nigdy niepowrotnych ju auj strat,

tych wiecznie przeminionych przedywota mytów.



III.

I czy nigdy nie wróc? Czy to co si zowie

yciem, ma by mi wszystkiem ? Czylibymju mia
nigdy — przeywszy chory, ndzny ywot cia —
nie powsta na pierwotne, wieczne ducha zdro-

[wie ?

Czy duch mój nie jest w przemian wieczystych

[okowie ?

Gdy si ciao rozoy na pierwiastków mia,

czy niegodne, by duch mój w nowym ksztacie

jasny, jak rozptani bdni anioowie? [wsta

Czy nigdy nie powróc buja tak, jak wprzód

na niezmierzonej fali sennego Milczenia,

jak jele ze zwierzyca wypuszczony wrót?

Na nowe, nowe ycie! Na szerokie tchnienia!

Na wyyn , zkd wiat si wydaje jak cud

!

Na bezkres!... Czy mier nie jest progiem od-

[rodzenia?



IV.

o Boe ! Wszake indziej kdy jest stworzony

na niedostpnych gbiach jaki inny wiat,

wiat prawdy, dobra, ciszy, bez win i bez spat,

bez krzywd i bez pamici o krzywdzie zrzdzonej,

O Boe ! Wszake jakie s w przestrzeni strony,

gdzie Widzenie przed dusz nie stoi jak kat

z rozpalon obcg; gdzie za czynem w lad

nie biey myl, podobna do siostry strapionej...

O Boe ! Wszake kdy nie cierpi si wci
nad tracon z dniem kadym duszy anielskoci

,

nie syczy tam ironii wasnej straszny w...

O Boe! Wszake kdy yje si wiatoci...

O duszo! Na mistyczne twoje ki d
i olbrzymi Milczenia OAvij si cichoci...



Sferyczne duchy lotu ! Na moje przymknione

powieki kadcie rce, sczcie balsam z rk...

Pójdmy na zot ziele balsamicznych k,
na k pachncych idmy zielon rozpon...

Precz ciaa ludzkie, chore, ndz pochylone

!

Precz dusze ludzkie, krwawych niewolnice mk

!

Precz poznanie! Precz wiedza! Precz szataski

[cig

myli, co w bezde z urwisk patrz sie szalone

!

Precz myli, które patrz z urwisk w bezdeii za
wasnej duszy i cudzych dusz a do zawrotu

!

Precz ta myl, co nad yciem zawodzi i ka!

Precz bólu, wstrcie, alu ! rubo koowrotu,

na którym dusza ludzka krwawica si drga

na ziele k mi wiedcie, jasne duchy lotu...



o WICHRZE, WICHRZE!...

O wichrze, wichrze! Wyrwij moj dusz

z ciaa i nie j w powietrzne gbiny!

Jak ptak tatrzasld, zwleczony w niziny,

ja na nizinach szarpi si i dusz.

Kdy chcesz, nie j szalonym podmuchem,

rzu gdzie w pustkowiu dalekiem, dalekiem,

nie chc pamita, e jestem czowiekiem

a nie swobodnym, wolnym, skrzydlnym duchem !



NLESKONCZONOS.

Wicej, nili natury pierwotnej piknoci,

wicej, nieli umiech kobiety kochanej,

wicej, ni wiato natchnie, marze oceany

:

ty mnie ncisz ku sobie, o nieskoczonoci.

Wtapiam si w ciebie myl , czuj ci w sennoci

sfer przestrzennych, w dróg mlecznych zawiei

[wietlanej,

czuj ci w mojem wasnem pragnieniu nirwany,

i wci odradzajcych si dzach ludzkoci.

Zda mi si, em spokojnym, jesiennym wieczorem

stan kdy nad cichem, niezmiernem jeziorem,

kiedy mgy na las schodz i na gór gb ciemn:

patrz — blady ksiyca krg byszczy poderan

,

a otcha z tak dziwn potg mi nci,

e pochylam si zwolna, tracc wiat z pamici.



Nieraz w mych Tatr rodzinnych przepastne

[gbiny

nurzaem si, jak delfin w oceanu tonie,

h^zedem ponad urwiska, z których trupie donie

mier wyciga, a kdy strach zepchn chce siny.

Szedem, aby na puste spoglda doliny,

na zomy ska, gince w oboków oponie,

nieg , co tam w zimnym blasku soca martwo

[ponie,

guche stawy i senne, dalekie równiny.

Jak lunatyk, po dachu krawdzi, bez trwogi,

jakby mi prowadzia do magnetyzera,

szedem przez najurwistsze, najszalesze drogi:

patrze na martwo, co si w górach rozpo-

[ciera — —
w owej pustej, ponurej, olbrzymiej martwoci

szedem ci gbiej, silniej czu, nieskoczonoci.



ALBATROS.

Cisza na oceanie, nie drgnie jedna fala,

ciemno -modra paszczyzna nieruchomo ley;

na fali, zkd ju nie zna sinych wstg wybrzey,

siad albatros od ldów i ludnycli wysp zdaa.

Marzy i aden gwar mu ciszy nie zamc,
marzy — — ziemia daleko i daleko ycie...

Utonwszy oczyma w wietlistym bkicie,

na ciemno-modrej Avodzie bieli si wród soca.

Zadumane, niezmierne dokoa milczenie,

w bezbrze sfer zapatrzony spokój, sen przed-

[wieczny,

zda si , w kryszta promienny ci si krg
[soneczny

i wielkie skrysztalio si nieba sklepienie.

Ptak ni — i zdaje mu si, e Bóg ziemi jeszcze

nie stworzy, tylko woda nieruchoma, senna.



ley pod sennem niebem, l)ezkrena, bezdenna...

ni sen mu przerw wichry, pioruny i de-

[szcze.

Wówczas na wielkich skrzydach z szumem si

[podniesie,

wrzcy ocean munie po spienionej grzywie,

rzuci si w pier orkanom huczcym straszliwie

i ponad burz w cichym zawinie bezkresie.

A gdy burza ucichnie, gdzie na skale dzikiej

usidzie suszy pióra od deszczu wilgotne,

i patrzc w soce, jak on, dumne i samotne,

sucha w ska bijcych fal sennej muzyki.



RZEKA MISTYCZNA.

Coraz dalej pyniesz rzeko, rzeko,

brzeg twój coraz pustszy i urwistszy,

a twe wody pyn coraz bystrzej

i pian mty ciemne z sob wlek
ku otchani, gdzie wszystko przepada,

gdzie ostoi si tylko Zagada.

Ah, te róda jasne i przejrzyste

pod promiennym, pogodnym bkitem

;

te narcyzy z kwieciem srebrnolitem

nad ródami i lilie nieyste

i to zote soce, co upado

w pene kwiatów szklanych wód zwierciado..

Ah, nie wrócisz ty ju rzeko, rzeko...

Coraz dalej pyniesz, coraz dalej...

róda twoje zostay w oddali,

brzeg twój kwietny pozosta daleko...

Midzy martwe stepy i pustynie,

fala twoja gucho, martwo pynie.



A tam czeka ciebie i pochonie

tajemnicza i straszliwa przepa,

kdy wszystko, co jest, musi przepa

;

niezgbione, nieprzejrzane tonie,

gdzie niezwrotnej podrónicy drogi,

gin wiaty cae i ich bogi.



KA MISTYCZNA.

O cicha, jasna ko, o zielona

ko daleka :

ku tobie dusza smutna i zmczona

z bagien i piasków pospnych ucieka,

wród jasnej, cichej zielonoci twojej

szuka spoczynku, szuka niepamici...

O jaka czysto twych krysztalnych zdroi,

o jake nci

twoja pogodna zocisto soneczna

;

o jake koi

twa cisza wieczna...

O ko jasna,

jako zagroda wydajesz si wasna

tyra, co na caej wszechziemskiej przestrzeni

gowy nie mieli gdzie skoni znueni.

Letejsk zdasz si zbawienn krynic

dla tych, co w duszy majc ar i pomie,
dz swych szukali ywych uwidomie,

cho prdzej cienie swoich cia pochwyc...



Tam — niema wicej czasu i przestrzeni,

tam wiatoskrzyde przejrzyste i pice,

w odziach, ze citych w krysztay promieni,

godziny wisz w powietrza ogromie,

nie pnc si wicej za jasnoci w soce,

ani ku nocy chylc si krawdziom —
zaczarowanym podobne abdziom,

w promiennych odziach wisz nieruchomie...

Tara midzy polne *"

zioa i trawy i gaje pachnce,

i lilie, srebrnym wiecce si puchem,

czyste i biae chodz dusze wolne,

czujce rozkosz najwysz: by duchem.





CZE TRZECIA





SUCHACZE.

AV ciemnoci nieba bezgwiedzistej,

gdzie wzrok, jak dwik bez echa tonie

w otczy oowianej, mglistej,

pospny krg miesica ponie.

Przez pola puste, szare, guche,

pynie gdzie wielka, cicha rzeka;

ponad ni le pnie wierzb suche,

ksiyc biaoci je powleka.

Suchajc szumu rzeki, bdz — —
szumi w dal wielkie fale senne

i poyskuj, jak mosidze,

wlekc ksiyca zy promienne.

Rozmarza mi fal monotonno
i mglisto w ciemni ksiycowa
i zió nadwodnych nocna wonno
i z ust mych wolno pyn sowa.



KAZIMIERZ TETMAJER

A gdzie po za mg wstaj szar

cienie, wolno si ku mnie wlek
i zasiadaj ca chmar
na pniach wierzbowych po nad rzek.

Wsuchuj si w m pie, zadumy

pen, w otchanie gdzie lecc,

pie, której sowa s jak szumy

wód, co si w guchych grotach mc.

"Wsuchuj si w m pie, bezdennej

;-^sknoty pen, pie, co pynie

w mistycznych uczu bezimienny

wiat i w gbinach ciemnych ginie.

Widz w ksiyca mgych posnowach

zy, co spywaj im na lice;

te cienie czuj w bladych sowach

krwaw mej duszy tajemnic.

Te cienie widz w duszy gbi
to nieujte i bezkresne,

co konwulsyjnie w niej si kbi,

wbrew woli czute i bolesne.

Najmilej mi wród tych suchaczów

widzcych kade serca drgnienie — —
sucham ich cichych, smutnych paczów

i pie ma amie si w westchnienie.



REFLEKSYA.

Tam, gdy pomyl, e si spotka mamy
wstpiwszy w wiecznej Tajemnicy bramy,

my, comy w krótkiej wspólnej ycia chwili

kochali siebie, lub nienawidzili

:

niczera mi zda si, prochem, wobec niemej

martwoty mierci, wszystko, co czujemy.

Tam, jeli spotkam pomidzy mtnemi
marami ludzi, których tu na ziemi

nienawidziem niegdy, lub kochaem:

czyli ich sobie umary przypomn?

Uczucia owe bd mi przytomne,

które wstrzsay mem yjcem ciaem?

Tam chyba spokój jest wieczny... Wic gdy mi
ta myl ogarnie, kiedy z tym orszakiem

widz zczonych i siebie i ludzi,

wtoczonych w chmury umarych olbrzymie

na wieki wieków : wówczas mi sie takiem



KAZIMIERZ TETMAJEK

niczem wydaje tre duszy czowieczej,

która si yciem olepia i udzi,

a której wszdzie i zawsze mier przeczy.

Z t myl wszystko przebaczy tu mog,
a razem da win mych niepamici,

bo tam, w pospn mierci idc drog,

cielesnym szaom i ndzom, odjci,

czy nie bdziemy, jak guchy i niemy

mgie poczet, co si przez górskie pustynie

przesuwa wolno i gdzie w bezmiar pynie,

jeli wogóle Tam jeszcze bdziemy ?..



MUSZLA.

Niewielka, stara muszla na mym stole ley,

jest to jeden z mych skarbów, cho warta tak

[mao

;

nie wiem, z jakiego morza pochodzi wybrzey,

ni jak dawno jej morze szumie ju przestao.

Odkd siebie — i muszl t pamitam star

,

i dzi, ilekro tylko spojrz na ni razy

:

owiane jak smtn, gbok mg szar

,

staj mi przed oczyma dawnych lat obrazy.

Ale najlepiej lubi, przymknwszy powieki

przyoy j do ucha i sucha jak szumi

:

wtenczas ca m dusz wracam w wiat daleki,

w to wspomnie, które ycie zaciera i tumi.

Przypominaj mi si pola i ogrody,

dom poród ciemnych wierków i róanych

[krzewów,



KAZIMIERZ TETMAJER

pastwiska i wikliny, bystre górskie wody,

jasno kamyków na dnie, albo mt wylewów.

Przypominaj mi si tajemnicze mroki

wród szpalerów wieczorem, gdym, peen obawy,

szed, syszc czyje szepty, syszc jakie kroki,

ciche, lotne, zaledwo tykajce trawy.

Przypominaj mi si dziwne banie, dziwy,

które mi szy z gór ciemnych przez lasy i any,

i groza, kiedy wichry ro/spuciwszy grzywy,

wiozy z nich chmury gradu, lub niegu tumany.

Przypominaj mi si me pierwsze marzenia,

amerykaskie bory i dzicy Indyanie,

bezludne wyspy, pene palmowego cienia,

lwy w sitowiach i mieszne mapy na platanie;

Przypominaj mi si te biae okrty,

pynce w wyobrani gdzie morsk bezdeni

.

bkitna, straszna cisza, albo burz wzdty
ocean, gdy si fale pod oboki pieni.

Przypominaj mi si pierwsze uczu wity,

pierwsze mioci moje z bajek Andersena;

pierAvszy ten niewiadomy pocig do kobiety,

która nci, jak w falach niewidna syrena.



Pierwj;z moj mioci bya witezianka

zakochana w modziecu piknym z okolicy,

co, by zawsze by blizko swojego koclianka,

strat gosu ksztat ziemski kupia kobiecy.

I ta maa dziewczynka wród niegów i lodu,

na stepie renifery karmica rogate,

co miaa wa niegowy za mur do ogrodu,

w nim lodowe zarola i lodow chat.

Inna, kdy abdzi powieziona par,

nie wzia nic ze sob, tylko piosnk rzewn:

spotkaa w lesie smoka, czarownic star,

i wróka j cudowna zrobia królewn.

Tym wszystkim wyobrani kochankom dziecinnej

dawaem due, jasno-szafirowe oczy,

biae ciao o linii falistej i pynnej,

blond wosy i gos peen melodyi uroczej.

Jeszcze sysz, jak mów^, jak dwicz nademn
krysztaem tego gosu co o srebro trca —
spotkaem gos ten póniej — i dzi noc ciemn
zda mi si, e na szybie zabrzmia w zach mie-

[sica.

Zdaje mi si, e gos ten sam do mnie przylata

powiedzie mi te sowa, które sysze miaem —



KAZIMIERZ TETMAJER

zabrzmia i jak jaskóika odbiega skizj^dlata,

i martwy blask po oknie peznie oniemiaem...

Zdawao mi si niegdy — i któ z nas tak nie

[ni? —
zdawao mi si niegdy, em szed w to róan

;

czowiek si ze snu budzi, tem lepiej im wczeniej

i taki sam zostaje — z jedn tylko zmian.

Dusza jego na pozór zostanie jednaka,

jak kwiat, stuliwszy licie, znowu je roztula,

tylko bdzie jak skrzydo postrzelone ptaka

:

wygoio si wprawdzie, ale tkwi ^v niem kula.

Wic niema ju ptak taki odwagi do lotu,

a jeli to by óraw, przeraa go morze;

lka si ciemnych gbi guchego oskotu

i dugiej nad niezmierne wdrówki bezdroe...

Zdawao mi si niegdy... Dzi, kiedy do ucha

przytkn te star muszl: gdzie w dalekie kraje

wiedzie mnie, kdy pustka rozciga si gucha
i gdzie nigdy od wschodu soce nie powstaje.

Bkam si kdy w lasach i puszczach dziewi-

[czych,

w jakich górach przepastnych, w jakich pieczar

[sklepach,
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po jakich zadumanych wodach tajemniczych,

niezmierzonych jeziorach, bezgranicznych stepach.

Jakie tam dziwne wiec na niebie ksiyce
po kilka naraz, byszcz nad ziemi tak nizko,

odbijaj si w wodzie i w srebrne renice

obejmuj milczcych pustek uroczysko.

Rosn tam dziwne drzewa, jody tak olbrzymie,

e sigaj gór wierzchów, a niebo nad niemi

w wilgotnych, szarych mgawic falujcym dymie,

jakby martwe zamarej przyglda si ziemi.

Tam nic niema... pustynia, stepy, góry, morze

i duszy mojej smtna, zadumana mara
;

patrz wkoo i nieraz sam w sobie si trwo —
gdzie jestem?!... To mi szepce moja muszla stara.

Jest-li to ten wiat dawny, któr>' przed milionem

wieków ona pamita? S to urojenia

obkanej fantazyi, co w oku szalonem

ma jakie dziwne, nigdy niebye widzenia?...

Tam jednak w tej pustyni, tam jest mi najlepiej,

tam dusza moja siada na omglonym gazie

i gdy si caa w sobie skupi i zasklepi:

tonie w ogromnych milcze i gbin ekstazie.



KAZIMIERZ TETMAJER

Lubi ton w otchaniach bezgranicznej guszy,

w abstrakcyjnem pojciu ywego bezbytu,

gdzie wszystko si jednoczy i jest w jednej dus/.y,

gdzie w duszy ma si wieczno, ziemi, sklep

[bkitu.

Lubi patrze oczyma wewntrz zwróconemi

w wiat, co si niezmierzony sam w czowieku

[stwarza,

tak wielki, tak odlegy, tak róny od ziemi,

wiat bez wrzawy, bez zgieku, bez krwi i cmen-

[tarza.

Ale najlepiej lubi, gdy szumica gucho
stara muszla mi wiedzie w wspomnie kraj

[daleki
;

szumi mi, jak me serce gdy do przytkn

[ucho,

sysz, jak smutno szepce: na wieki, na wieki..
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z BRZEGU.

Do wody mtnej, wody szarej

upady z brzegu moje oczy —
patrz, jak pynie po pustkowiu,

jak si powoli, gucho toczy

jakby pynnego mt oowiu...

W szuwary pynie i moczary,

w bór ciemny, w oddal, w otcha w
Do wody mtnej, wody szarej,

co si zaledwo fal rusza:

upada z brzegu moja dusza...

I zatopia si w jej toni

szarej i mtnej, cho skrzydlata,

cho jej po kwietnej lata boni

i srebrzy skrzyda w jasnej rosie

i z jasnym wichrem i w zawody —

bo oczy moje przyku do si

rozdzierajcy smutek wody ..





CZESC CZWARTA





SONETY





o SONECIE.

Lubi sonetu trudn, mistern budow:
zda mi si, e mi kawa marmuru odkuto,

w którym swobodnie rzebi moe moje duto

w rozmiarach wiecznie jednych ksztaty coraz

[nowe.

Lubi te dwiki pene, szerokie, bronzowe,

brzmice wiecznie t sam melodyjn nut
,

a w nieskoczon róno motywów rozsnut,

jak mgy na jednem niebie w przerón posnow.

Lubi ten may koció, w którym jednak moe
olbrzymi Bóg si zmieci, jak w potnym tumie ;

lubi to górne, wzkie, naskalne wydroe,

zkd runie, kto stóp pewnie pooy nie umie;

lubi t gwiazd ma, co wieci, jak zorze,

dwik dzwonu, co nie guchnie w huraganów

[szumie.



ZBRODNIE.

Na rozhukanych koniach, wród zamieci,

w wirze kurzawy kbów, chrzstu, omu,
wród huraganów ryku, grzmotów, gromu

:

orszak fatalnych amazonek leci

Lec przez any i stepy stuleci,

przez pieni zwyciztw, przez jki pogromu,

poród wrzaw pychy, poród milcze sromu,

przez way zomisk, przez ogrody kAvieci...

Lec w purpurach i szmatach u ramion,

trzymajc w rkach lilie i pochodnie,

krwi, zami, botem szlak ich dróg poplamion -

jedne urocze, jak hurysy wschodnie,

inne, jak furye, pene wstrtnych znamion:

na rozhukanych koniach lec Zbrodnie.
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WIDZIADA OKRTÓW.

Noc. W ciemnem niebie ksiyc Avielki, zoty.

Guche powietrznej bezdeni pomrocze.

Milczce, ciemne morskich wód roztocze.

Niezmierna cisza pustki i martwoty.

Niezmierny spokój wtem z gbin ciemnoty

blask jaki blady w oddali migocze,

wiato pospne, martwe, nieprzezrocze

bkitniejcej fosforu pozoty.

Zblia si, pynie dziw! smugami pnie si

wzdu lin i masztów, obrzea pokady

cieniom podobnej okrtów gromady.

Pyn powoli — i, jak mga w bezkresie,

gin gdzie w pustce milczcych odmtów
widziada dawno przepadych okrtów.



WIZYA LIPCOWA.

Bkitnych jezior oddalone fale,

na falach soce agodne i senne,

zielone gaje, brzozy srebrnopienne,

bladych ró wiece i maków korale

Po ce, w szklannym powietrza krysztale,

powiewne zda si, od soca promienne,

ludzkim podobne ksztatom, lecz odmienne:

nagie postacie bdz póomdlale.

Niezmierny spokój — — nad jeziora gbie
bkitne, ciche, srebrzy si pier biaa

pod jasne soce leccej rybitwy;

nad gajem kr zociste gobie,

a owe ksztaty pó z wiata, pó z ciaa,

zdaj si ton w zamyle modlitwy.
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w I o S X A.

Niej^dy, kiedy si wiosna zalnia w przezroczu,

marzyy mi si bóstwa ywioów ocknite,

lasÓM' bogi szumice i przejasne, wite
nimfy, rodzce kwiaty spojrzeniem swych oczu.

Zdao mi si, e stojc kdy na uboczu,

jak malarz z poza wiklin w wodzie rozpierzchnite

podpatruje dziewczyny, ich nag pont,
bkit ciaa wród fali i ros w warkoczu :

tak ja patrz na nagie, mode bóstwa wiosny,

utrwalajc ich obraz cudowny we wzroku,

ich promienn urod i pls ich miosny.

Ju wiosna schodzi jasna z biaego oboku,

lecz moja — przesza — i dzi na ow wietlist

patrzc, widz ironi bytu wiekuist....



KKOLEWNY.

Nad jurajskiemi góry, na bkitnym pasie,

zawisa kb oboków biay, lekki, zwiewny;

z Rodanu wiatr powstaje abdzi i piewny
i, jak rka kobieca po lnicym atasie,

suwa si po byszczcych boniachk i, zda si,

leci w jaki bajeczny kraj, w którym królewny

we mynach mielc nuc, a inne w pastewny

poszy ogród — tam stado spokojnie si pasie.

W taki to dzie Nauzyka, królewska dziewczyna,

umiechnita jechaa pra pótno nad rzek,

a potem je do soca jasnego wysusza,

W taki to dzie czy sobie przedwiat przypomina,

czy zawiatów przeczucie zamglone ma dusza —
jest jaki kraj bajeczny... daleko... daleko...



BAJECZNY KRAJ.

Jest jaki kraj bajeczny, jakie ciche wito,
jakie niedzielne rano soneczne, wietlane,

kiedy po pustych polach, w zote mgy odziane,

wócz si Sonecznice z piersi odsonit.

Widzisz je? Id polem twem, pachncem mit
,

pachncem mod traw, wysmuke, rumiane —
id jasne Kwietnice, piewnice ródlane,

id — przez grabie w traw rzucone pot.

Id przez mody owies, a za niemi bogi

wierzbowych óz, zoliwe snuj si i psotne,

a kdy po cmentarzach chodz Osmtnice,

i na grób modych dziewczt siadaj samotne —
a mnie si obróciy tam, ku nam, renice,

tam, ku naszym zagonom, na nasze rozogi...



TSKNICA.

Widzisz? Id dziewczyny w to majowe rano

z kocioa, w krasnych chustkach, w koralów

[czerwieni;

id, wos si im powy jak len, w socu mieni,

i ciesz soce twarz jasn i rumian.

Id dugim szeregiem przez miedz ytnian:

Wszystko si w koo zoci, wieci i promieni
;

jaskóki zawisaj na nieba przestrzeni

i obry/guj piersi bia rzeczn pian.

Tam, u nas tak w niedziel, w majowy poranek

id dziewki z kocioa, z kwiatów wianki plot,

ze stokrotek barwistych, z polnych macierzanek—

zda si , Bóg w jasnem niebie twarz pokae
i taka mi si marzy polska okolica [zot—
i na sercu mi kadzie cik do Tsknica...



SZUKAJ BÓSTWA...

Szukaj bóstwa: jedni z nich w popiele

nurzajc gowy i cielc si w kurzu

przy marmurowych posgów podnóu,

albo w pospnym, milczcym kociele;

inni ku niebu skro podnoszc miele,

w soc yciodajnych promienistym róu,

w gór, oceanom ochronnem przedmurzu,

w mdrem i dobrem wszechstworzenia dziele

;

inni spokojni, cisi, zadumani,

w nieogarnionej szukaj go guszy,

w nieskoczonoci bezdennej otchani — —

tak od pocztku swojego istnienia

wszdzie szukaj bóstwa bez wytchnienia,

tylko go w wasnej nie szukaj duszy.



SYMBOL.

Noc na wód cichem, bezbrzenem pustkowiu.

Przez nieruchome ciemnych wód tumany

na fale ksiyc przewieca miedziany

wród gwiazd, o blasku przygasym oowiu.

Wiatr wiszczc gucho, jak w gestem sitowiu,

peza po wody powierzchni rozchwianej,

i, zda si, wlecze senne oceany

ku nagich, skalnych wybrzey wezgowiu.

Na gbi guchej, ciemnej i bezkresnej,

w mglistym ksiyca blasku si koysze

krzy — na nim Chrystus rozpity, bolesny.

Gdzie w nieskoczono, w nieprzebran cisz,

w niezmiern pustk pynie przed odmty
krzy — na nim Chrystus bolesny, rozpity...



GRÓB POETY.
(Ignoto mortuo).

Oto jest grób poety... W niewiconej ziemi

i nie pod krzyem ley... Xa pycie grobowej

niema kwiatów... Nikt adnej nie powiedzia

[mowy,
wszyscy stali dokoa zmieszani i niemi

i odeszli czemprdzej, gdy grób zasypano —
zosta sam w ziemi z czarn, spieka w piersiach

[ran.

Jak cicho teraz ley i w jakim spokoju

ten, co wprzódy nie zazna nic, prócz trosk i znoju,

prócz upokorze, wzgardy dla samego siebie,

gdy musia y o ledwie nie ebranym chlebie,

lub — a myl sama o tem barw z twarzy

[zdziera —
stara si zosta baznem pana, lub bankiera.

Ley cicho... Ju wicej nie przyjdzie ta jdza
z szczkami trupiej gowy, co si zowie ndza,
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ju nie przyjdzie i marze mu wicej nie starga...

Ley cicho... Ostatnia wielka, straszna skarga

wysza mu z ust wraz z jkiem, gdy drcy i blady

pocisn cyngiel — pad strza — zbiegy si s-

[siady,

drzwi otwarli, a widzc trupa na pododze,

cofali si ze wstrtem i egnali w trwodze.

A tymczasem wietlana, z skrzydami zotemi,

odchodzia poety dusza precz od ziemi

i podniosa si zwolna i kdy w przestrzenie

wracaa, zkd przychodzi na ziemi natchnienie.

.

Wzdymaj si srebrnomodre nieskoczone morze!

Wzdymaj si! ty mu zahucz, jak tryumfu dzwony!

Wzdymaj si , ty potgo ogromna i dzika,

elemencie królewski i nieuskromiony

!

Wzdymaj si! gdy raz zerwa z szyi swej obro,
jego zwycizkiej mierci to godna muzyka!...

Pie tryumfu mu zahucz! Oto ju nic zgoa

wolnej, skrzydlatej duszy krpowa nie zdoa..

W przestworzu od gwiazd skrzcych i komet

[ognistem

lecie bdzie z byskawic trzaskiem i przewi-

[stem.

Ile wysp zotych w socu, pieczar skrytych

[w bluszcze

kwiatów, co wybuchaj law z ziemi Wschodu,
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gdzie jakich ska granity i gdzie jakie puszcze,

wszystkie zorze na toniach spitrzonych od lodu,

wszystkich wulkanów ognie, wszystko, wszystko

[dla niej

!

"Wszystko ! Niema granicy, kresu i przystani...

AVolna, jak mga powietrzna na niezmiernem

[niebie,

lecie bdzie i wszystko, co niegdy kochaa,

cisz , wiato i przestrze, wszystko mie dla

[siebie,

wydarta, wyzwolona z wstrtnych wizów ciaa

!

Oto przepastne wody tumanem si wznosz

i wirem zakrcone pitrz si w niebiosy

hal z jakiem upojeniem i z jak rozkosz,

uchwyciwszy si wichrów pomiennych za wosy,

leci topi si w gbiach, jako sokó w chmurze,

opada w dó i znów si porywa do góry,

a wreszcie, rozszalaa, jak gryf zotopióro',

z mórz na morza przelata, ciga grzmice burze,

i kdy, gdzie si szafir sennych wód krysztali,

rzuci si odpoczywa na srebrzystej fali...

"Wzdymaj si srebrnomodre, nieskoczone morze!

Wzdjmiaj si
,
pie radoci mu szum, pie

[wesela

!

Oto ju ognia marze nic mu nie spopiela.
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nic kaskad jego natchnie tamowa nie moe...

Oto ju owe ksztaty, owe wiata, tony,

co byy jego dusz, jego krwi serdeczn,

nie bd, jako obok wichrem rozpdzony,

pierzcha przed strasznem widmem yciowej nie-

[doli -
oto ju wszed w t cisz i spokojno wieczn,

gdzie nic wicej nie amie, nic wicej nie boli.

Miny ju te noce, gdy przedziwne cienie

nad jego mod gow splatay si w wiece

i prosiy, skadajc jak do modów rce:

oto nas twe do ciebie przysao natchnienie,

chcemy na wiat! Patrz, jakie pikne i tczowe,

daj nam, jak gwiazdom jasnym, nad twem czo-

[em bysn,
daj nam ciao, daj dusz... A on ciska gow,
co pkaa w gorczce i pyta sam siebie

:

co jutro? lecz co jutro? Czy z okna si cisn?

Czy y dalej o ledwie nie ebranym chlebie?

Dalej walczy z tym losem, co kocian rk
pochwyciwszy za gardo, pier gniecie kolanem,

i jak upiór si poi zda ofiary mk,
unicestwion si i yciem zamanem?
Dalej za ndznej strawy ks ugina karku,

zapiera si swej duszy, pragnie, woli, wiary,

myl sw, krew sw przemienia w towar na

[jarmarku,
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szuka kupca i ducha przykrawa do miar}'?

Dalej z niebowstpnego cisz i wyyn lotu

opada ku ziemskiemu gwarowi i botu,

gardzc wasn saboci i dol ofiary?

Niech mogi samotn w niewiconej ziemi

tum prawowierny mija z obaw i wstrtem :

kto si ycia rkoma pozbawia wasnemi,

tego duch potpiony, imi jest przekltem.

Mówi, e czasem sokó, zamknity do klatki

próbuje starga druty, a gdy skrzyda skrwawi,

pier porani i siy wyczerpie ostatki

:

oszalay, z rozpaczy godem si zamarza...

Ludzie spokojni, trzewi, rozsdni i prawi,

unikajcie guchego wykltych cmentarza.



ZOTY PTAK.

Rwij pta wichrze halny ! W chmur kurzu i dymie

rozpostrzej na sklep nieba swe skrzyda olbrzymie!

Rwij pta wichrze halny! Skrusz ziemi fundament,

wydrzej j z wiecznej drogi i szalonym rzutem

cinij j w wir ywioów, w pd mgawic i zamt!

choby z mózgiem strzaskanym i sercem wyprutem
,

Rwij pta wichrze halny ! am twarde granity,

gruchocz w py mige lasy, pitrz siklawy w gór,

wzdymaj si! a pod nieba samego sklep wzbity,

w gryft szpon chwycisz soce wielkie i ponure

i wiecznego obrotu druzgocc mu osie,

pogrysz je w skbionych odmtów chaosie!...

Patrz! Jaki ptak potny ponad bór wylata,

roztoczy zote pióra na niegu kurzaw —
patrz, jaka barwa skrzyde wietna i bogata,

tylko piersi ma krwawe, krwi dymic krwawe...

On na do nie spoglda — coraz wyej leci,

zawisw niegowej chmurze, zawis nad chmurami.



ju kdj- blizko soca zotem skrz3'dem wieci,

a krew cieknie mu z piersi i tu ziemi plami...

Ou na dó nie spoglda ; dumny i zuchway

wzbija si coraz wyej, snad uciec od ziemi

i przepa pragnie kdy poród chmur naway,

i tyko zdaa liyszczy skrzydami zotemi...

A krople krwi, co ciek z jego piersi rannej,

padaj, przeraliwy deszcz i nieustanny...

O jasne mórz lazurj'^, o wy srebrnopiane

fale, sodk muzyk wiatru koysane;

o wyspy i wybrzea pene kwietnych zacisz,

pene gajów oliwnych i róanych szmerów;

o soce, co wiat yciem przebujnem bogacisz

zieleni strojc ciany wygasych kraterów;

cudny nie wyobrani, widzenie natchnione,

bkitnych sów, liliowych tonów harfo zota,

miejsce ciszy, pokoju, melodyi wietlanej,

harmonii, co modr niebiosów opon
i modre w jeden bkit zlewa oceany;

o ródlana oazo pustyni ywota:

oto tam, na granitach, w chmur ciemnej aobie,

w martwej, ródskalnej ciszy, daleko, daleko,

zoty ptak, lodem bity, zmarzy, ni o tobie,

a krople krw mu z piersi na nieg biay ciek.



NAD MORZEM.

Smutek i martwo. upady na dusz —
i olo blcit ów jasny i czysty,

i morza lazur zoty i wietlisty,

i ró orii-landy i palm pióropusze,

i soce, blasków kaskad rozrzutne:

wszystko tak martwe stao si, tak smutne.

Wic jasno owa, pogoda i rado,
wszystko w czowieczej duszy ma pocztek,

i trzeba strzec si swych wasnych pamitek,

aby nie oblec wiata w kir i blado,
i trzeba kry si przed sw myl wasn,
gdy od niej soca ciemniej i gasn...

II.

O morze! oto do twej guchej fali,

gorycz wasnych myli nieszczliwa,



ziemi znkana, bez ostoi -w niebie:

rzuca si dusza, by uciec od siebie,

i, jak ód wichrem pdzona, odpywa
dalej i dalej, w bezbrze, coraz dalej...

Dalej i dalej... Ju, zda si, zatraca

pami swej klski, swoich win i kary,

i gdy poza ni skraje ldu zniky,

siedziby swojej zapomina zwykej —
pynie — a ujrzy, e pync w bezmiary,

tam, zkad ucieka, niezmiennie poAvrara...



ANIO PANSKL

Na Anio Paski bij d/wony,

niech bdzie Marya pozdrowiona,

niech bdzie Chrystus pozdrowiony...

Na Anio Paski bij dzwony,

w niebiosach kdy gos ich kona...

W wieczornym mroku, we mgle szarej,

idzie przez ki i moczary,

po trzsawiskach i rozogach,

po zapomnianych dawno drogach,

zaduma polna, Osmtnica...

Idzie po polach, smutek sieje,

jako szron biay do ksiyca...

Na wód topiele i rozchwieje,

na omroczone, pice gaje,

cie, zaspienie od niej wieje,

wócz si za ni al, tsknica...

Hen, na cment.irzu ciemnym staje,
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na grób dziewczyny modej siada,

w wiat si od grobu patrzy blada...

Na Anio Paski bij dzwony,

niech bdzie Marya pozdrowiona,

niech bdzie Chrystus pozdrowiony...

Na Anio Paski bij dzwony,

w niebiosach kdy gos ich kona...

Na wod ciche cienie schodz,

tumany si po wydmach wodz^,

a rzeka szemrze, pynie w mrokach,

pynie i pynie coraz dalej...

A co w niej wzdycha, co zawodzi,

co si w niej skary, co tak ali...

Pynie i pynie, a gdzie ginie,

traci si w górach i w obokach,

i ju nie wraca nigdy fala,

co taka smutna ztd odchodzi,

przepada kdy w mórz gbinie

i ju nie wraca nigdy zdaa...

Na Anio Paski bij dzwony,

niech bdzie Marya pozdrowiona,

niech bdzie Chrystus pozdrowiony...

Na Anio Paski bij dzwony,

w niebiosach kdy gos ich kona...
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Szare si dymy wolno wlek
nad ciemne dachy, kryte som —
wlek si, snuj gdzie daleko,

zawisn chwil nieruchomo

i gin w pustem gdzie przestworzu..

Moe za rzeczn pync fal,

polec kdy a ku morzu...

A mrok si rozpociera dal
i coraz szerzej idzie, szerzej,

i coraz ciszy, gstszy ley,

zatopi lasy, zala góry,

pochon ziemi do rubiey,

na niebie opar si ponury...

Na Anio Paski bij dzwony,

niech bdzie Marya pozdrowiona,

niech bdzie Chrystus pozdrowiony...

Na Anio Paski bij dzwony,

w niebiosach kdy gos ich kona...

Idzie samotna dusza polem,

idzie ze swoim zem i bólem,

po zbonym anie i po lesie,

wszdy zo swoje, swój ból niesie,

i swoj dol klnie tuacza

i swoje losy klnie straszliwe,

z ogromn skarg i rozpacz



przez zaspion idzie niw...

Idzie jak uidmo potpione,

gwide koo niej wiatr i taczy —
w któr si kolwiek zwróci stron,

wszdzie gociniec jej wygnaczy —
nigdzie tu miejsca niema dla niej,

niema spoczynku, ni przystani...

Idzie przez pola umczona,

amic nad gow sw ramiona...

Na Anio Paski bij dzwony,

niech bdzie Marya pozdrowiona,

niech bdzie Chrystus pozdrowiony...



PIERWOTNA PRZYRODA.

Có jest prócz ciebie przyrodo pierwotna,

godnego duszy, co pta zdruzgoce

i krwi ofiar ducha wzmógszy moce,

staje si górna, dumna i samotna?

Tam, w nieskoczono idzie ona przez tw
wieczno i peni ; tob si oczyszcza

i depcc ndzne ziemskich zud boyszcza,

przeczuwa Boga olbrzymie królestwo.

Ty jako potok letejski jest dla niej,

kdy swe skrzyda wniebowstpne pawi,

kiedy je ycie zbrudzi lub okrwawi

i chce j strci z pod gwiazd do otchani.

W tobie jest wszystko i ten ad jest wieczny,

co dusz rann , rozbolaa , krwaw
ucisza, mówic : we mnie moc i prawo,

pierwsza przyczyna i cel ostateczny.



S Y R Y u S z.

Syryuszu ! Gwiazdy! Przed wieków milionem,

gdy ziemia bya wiosenn i mod
i lnia wiecznie kwitnc pogod
pod niebem wiecznie w bezmiar rozzoconem

:

czy nie bdziy w uroczysku onem,

nad oceanów nieprzejrzan Avod
,

wówczas sny, cienie z anioów urod

,

bdce cisz i wiatem wcielonem ?

Mówcie! Czy jasne te, pradawne cienie,

oceanow zadumane gusz

,

po wirze przemian, co si nieskoczenie

rodz ze siebie i okwite gusz:
nie s w nas, wasne straciAVszy istnienie,

bkitem nieba zadumana dusza ? . .

.
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ORZE MORSKI.

W cuclincej menaeryi, w niewielkiej drucianej

klatce, na maym zomie bazaltowej skay,

siedzi, odwszy piersi, smutny, ospiay

orze morski; tu obok ówie i pawiany.

Pokrwawionego kdy w stepach go ujto,

gdy mu kula zamaa skrzydo pod obokiem

;

lata ju cae bawi ludzi swym widokiem,

patrzc w póciemne okno renic przymknit.

Bezduszne i bezmylne gapi si na tumy,

gniewa je nieruchomo, obumaro ptaka,

potrcaj go, klatk próbuj zdj z haka,

ale niczem nie mog wyrwa go z zadumy.

W ciasnem, dusznem wizieniu dumny ptak kró-

[lewski

lat dziesitki ju ginie w mczarniach powoli;

za widok jego pac, jego ból nie boli,

wic ginie midzy druty zamknity i deski.



A tam — szeroka, pusta niebiosów opona,

jasny, wielki krj^ soca daleko, daleko...

hen, w dole, chmur srebrzyste tumany si wlek
i paszczyzna wód morskich, ciemna, niesko-

[czona...

Tam — wysp zielone smugi i okrtów biae

migocce si awy i bory olbrzymie;

wulkany, grzmot w czerwonym ciskajce dymie,

i nieg, srebrzcy szar górskich wierchów ska...

Oto noc. Siadszy kdy na podniebnej skale,

osrebrzony wiatoci ksiyca, powoli

olbrzymi ptak zasypia w wiata aureoli,

w majestacie potgi i królewskiej chwale.

ni mu si jego straszna moc i lot zuchway,

ni mu si owy, walki, burze, oceany...

có ci si tu ni, orle, w twej klatce drucianej?

I tu ci dano kawa bazaltowej skay!...



PODWODNE WIDMO.

Vogue la galefe ! Vogue la galer!

Szeroko szumi fale

!

Podwodne widmo wzio ster,

kieruje nim zuchwale

;

podwodne widmo, dziwna ba,
a, mówi, prawda wita —
czy chcecie pyn w mrok, czy w ja,
ono ód wasz pta.

Podwodne widmo... Jest-li to

ksztat poczwar, czy rusaek.'*

Ciekaw gow bi o dno

niejeden poszed miaek...

Nigdy miertelnych ludzi wzrok

tej wadzy wód nie zoczy —
nie wiemy: anio czyli smok

pod nami fale toczy...

Napróno oko siga chce

w gb wodn, co nas niesie --



pyniemy — fala z fali mknie,

spitrza si wzwy i rwie si,

a nasza ódka pynie w dal

pr7,ez wielkich wód ciemnot —
a ma za jedno wioso al,

za drugie ma tsknot...

Minione brzegi — próne zy —
al serce w piersiach ciska —
wszystko przemija, mknie jak snv,

ledwo ujrzane zblizkn...

O ódko! Sta na chwile cho!
Nas ycie nie odali!...

Podwodne widmo pchno (nl/.,

i pyn musim dalej...

Gdzie na Nieznane wiedzie nas...

tsknim}^ ujrze chcemy,

zna chcemy ju!.. Przemija czas,

przestwór jest zawsze niemy...

Jawi si wyspy, ronie ld —
wic to?! Wic tu ód stanie?!

Podwodne widmo dalej ztd,

ód pchno na otchanie...

Vogue la galer! Vogiie la galer!

Wic pyrimy jak szalecy

!
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Podwodne widmo dziery ster:

ma zdj nas strach jagnicy?!

Wyej si , falo, wyej wzbij

!

Spitrzaj si, wodna toni!

Szalony, dziki wietrze dmij

!

Niech ód, jak orze goni!...

Podwodne widmo wiezie nas,

nie moem wstrzyma odzi —
milczcy na nas patrzy Czas:

w ód siedlimy tak modzi...

Podwodne widmo Avzio ster,

prónomy sznur szarpali —
Vogue la galer! Vogite la galer

Dalej i dalej, dalej...

A zobaczymy kdy brzeg,

ld pusty i skalisty,

i ujrzym midzy skay wbieg

wody pospnej, mglistej —
port wieczny... A gdzie w oczach

z mgie zoty kraj si rodzi...

Wszakemy chcieli pyn tam,

wszak to mia cel by odzi!,..



WIERZBA.

Nad wod szar , wod mtn
pospna, cicha wierzba stoi

i w wod szar, wod mtn,
pntrzy i ros pacze w ni -— —
o ozem ta wierzba ni i roi,

czemu w gb rzuca z za z ?

O zmroku d/won kocielny bije,

z dalekiej wsi gos dzwonu dwiczy

:

anio pozdrawia to Mary
Z ród anów, z ród omglonych wsi...

Wdrowiec kdy w polu klczy,

a wierzba w wod rzuca zy.

O wierzbo, wierzbo ! Czemu ciek

zy z twoich lici w wod szar?

e nad t smtn roniesz rzek :

e w fal jej szumie ból i jk?
e si aobn chwiejn mar
mga przez pobrzeny snuje g?
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O wierzbo, -wierzbo, wierzbo smtna,

w liciach jest twoich dziwne kanie,

i jakb}'^ krwi w nich biy ttna,

i jakby grzmia gincych piew — —
wierzbo, na chopskim wzrosa anie,

czy korzeniami pijesz krew?

O wierzbo, wierzbo, wierzbo smtna,

pospne drzewo ponad rzek — —
rzeka gdzie pynie szara, mtna
przez pola, lasy, midzy wsie — —
wszystkie zy twoje w serce ciek,

w kadej krwi kropli Iza twa wre...



SUP ZE SPIU.

Wród huku fal i wód zamieci

gdzie u wybrzey morza

ze spiu stoi wbity sup

:

na nim latarnia morska wieci,

a jej szeroka jasna zorza

rozwietla statkom nocy grób.

O sup ten wciekle bije morze,

rzuca si na nawa
,

wyrwa go z gbi swojej chce

:

wciekaj je te nocne zorze —
tyleby statków pochaniao,

a sup ten wiatem chroni je.

Fale na fale coraz nowe

na sup si rw i tocz,
gwatem go zwali chc i zmóc -

ze spiu sup, ma dumn gow

!

Lecz jeli padnie : nad roztocz

bdzie noc jedna, straszna noc.



NA PAMITK.

Jeeli duchy maj ywot wieczny,

jeeli wieczne przechodz przemiany,

to ziemia dla nich jest tragedy bytu
;

ywotów jakich marz blask soneczny

i chc dla siebie czego z za bkitu —
i na ndz swoich patrz krwawe rany.

Jeeli kiedy cho godzin jedn
jak gdyby cichem dalekiem ustroniem

byo ci serce czyje; jeli chwil

spokój i ulg w niem miaa bezwiedn:

to ju to serce zasuyo tyle,

aeby wicej nie zapomnie o niem.

Jedno jest tylko zbawienie na ziemi:

zatumi w sobie dzikie, ludzkie zwierz,



za ideami lecie sonecznemi

i zguszy serca krzyk w wielkiej ofierze

i zapomniawszy swojej doli wasnej,

niedolom cudzym by jak anio jasny.



SATYR.

Prawda? Kiedy nam serce uczucie rozpiera

i z duszy uniesienie namitne wybucha:

nagle widzim gdzie z boku szpetn twarz satyra,

który oczy przymrua, patrzy w nas i sucha.

Drwi — a my zawstydzeni milkniem — i przepada

chwila ekstazy duszy, albo szau serca;

z ilu skarbów nas samych i ludzko okrada

ten wiecznie czuwajcy nad nami szyderca!



PARODYA YCIA.

yjemy czsto, jako te smutne jelenie,

urodzone i w puszczy wyrose za modu,
które — stworzone Avielkie przebiega prze-

[strzenie —
zamknito do zwierzyca, w trzy morgi ogrodu

Mog w biegu korzysta z si swoich zapasu,

maj drzewa i wod w potoku do picia,

yj cakiem jak w puszczy — na trzech mor-

[gach lasu — —
i zabija je smutek tej parodyi ycia.



GROTA.

Obraz raz namalowa malarz ten: w przeciciu

wymalowa wród skay granitowej grot,

w niej za ludziom podobn skrzydlat istot

pod ciasnym ska zaomem w skurczu i przygiciu.

Istota owa, w skaln szczelin zamknita,

rkami i nogami, piersiami i gow
para, ocieka potem, czelu granitow,

co niezwruszona, twarda i zimna j pta.

Szpar , któr w gb skay ciekaj potoki,

sczy si blask soneczny, jasne wiato z góry,

aby ten bój owietli dziwny i ponury

:

bój mztwa, siy, woli — i martwej opoki.

Uskrzydlonej istocie malarz w bladej twarzy

namalowa wysiku najwikszego pitno

i ból i dz lotu wielk i namitn — —
i wiadomo, e ska tych nigdy nie rozM'ay.



DUCH WIATA.

Pyn cichy i wietlany

przez przestrzenie nieskoczone,

przez wiecznoci oceany,

w nadwiatow pyn dal;

w gwiazd otchanie, w mgie opon
patrz jasnym, wietnym wzrokiem,

widz wiata, co potokiem

w bezmiar rw si z pramgy fal.

Przy mnie ziemie si rodziy

ze soc swoich pryskajce;

widz ciche ich mogiy
jak szybuj cite w lód,

i padaj znów na soce,
gin, aby wsta z kolei,

wstaj , aby w lat zawiei

zgin, jak powstay wprzód.

Wieczny ruch, przemian bytu,

wieczn mier i ycie wieczne
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widz
,
pync wskro bkitu

przez bezdenie pustych sfer;

bryy tocz si soneczne

grzmic i huczc na przestworza,

szumi lotnych mgawic morza,

brzmi miliardy wietlnych skier.

W ponadziemskich gdb tych toni

pyn cichy, niewidzialny,

u stóp moich czas si koni

i z gwiazd gwiazdy tworz si...

Gdzie wszechmocny, tryumfalny

ruch Istnienia koo toczy:

w sfer gbinie mknc przezroczej

cicho, sodko, bosko ni...

184



WIDZIADO.

W ponuri} rozpostarte dal

pónocne szumi morze,

wród mgy cigncych z wif^hrem fal

dwik rogu grzmi w przestworze.

Z pospnych gusz, z odmtów mgy,
gdzie odpoczywa burza

i grom wród chmur wiszcy dry:

widziado si wynurza.

W samotnej odzi, któr fal

koysz mtne piany,

wypywa rycerz, w czarn stal

od stóp do gów skowany.

Na hemie pk ma czarnych piór,

miecz mu pod rk ley,

pynie, jak chmura poród chmur,

jak piorun, nim uderzy.
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Do ust przykada dugi róg,

dech z piersi czerpie wzdtej

i grzmi, jak burz pónocnych bóg

,

na mgy i wód odmty.

Fale zawichrza rogu dwik,
ponury i rozlegy,

zda si , w ogromny wichry pk
w gardo si rogu zbiegy.

Fale si mc, przestwór duy,

sklep nieba, zda si , runie —
on, nieruchomy, pync grzmi

na rogu swym piorunie.

Wstrzsa ld cay wszerz i wzdu
i gbi mórz bezdenn,

i ginie, trbic poród gusz,

ponur pie wojenn.

A dugo jeszcze rogu dwik
przez wód przelata puszcze,

i wród mgy sycha wichrów jk
i morze gucho pluszcze.



CHRYSTUS i MAGDALENA.
(Do obrazu Edelfelta »Christ et Madeleine*).

Bkitne mgy pajcze

owiay drzewa pice,

po siwych wodach tcze

wóczyo zote soce.

Soneczne zamylenie

wiat owadno cay,

gdy Maryi Magdalenie

zjawi si Zmartwychwstay.

Zgia j cze i trwoga,

ao cisna ono — —
a On szed tam do Boga,

w dal senn, nieskoczon.

W bkitne mgy przejrzyste

szed biay w blaskach soca,

a ona szepcc: Chryste!...

patrzaa na klczca,
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NARODZINY WIOSNY.

Gdy pierwszy nasta dzie wschodziicej wiosny

[modej,

najpierwszy zbudzi si picy na dnie bóg wody,

i powsta z chodnych le i gow kdzierzaw

uderzy w lód, co leg na rzece lnic aw,
i rozpk z hukiem lód i z prdem kry si sun,

a w socu suszy bóg sw gow krtorun. —
A gdy gorcej blask soneczny pad na gaje,

bogini wonnych zió z pocieli mikkiej wstaje,

i rozpucia wos, co a do ziemi spywa,

i naga polem sza bogini zotogrzywa,

a kdy pola tknie jej wos, tam wnet si trawy

zielona puci ru i szczaw zielono-rdzawy. —
Owiana ciepem zórz, wiosennych tchem po-

[wiewów,

pieszczona woni sfer, z róanych wysza krzewów

i umiechna si do zocistego soca
bogini, córa nieb, kwiatami wadajca.

AV zocisty szafir ócz obja wiat mionie,



a kdy spojrzy, kwiat przeliczny -wnet -wyronie

i wkoo lilij, ró, narcyzów kwitnie mnóstwo,

a wród nich socu le umiechy jasne bóstwo. —
I powsta lasów bóg, strzs zwide licie z gowy,
i z wieych sobie wnet splót lici wian dbowy,
i rozkoysa drzew gazie i konary,

i sucha pyn hymn, hymn uroczysty stary,

i dugo sucha bóg w powadze i zadumie

odwiecznych bani w tym rozkoysanych szu-

[mie. —
Brodatych faunów huf i niene nimfy spoem
za rce wziwszy si, plsaj nadzy koem
na ce, kdy blask od soca zoty pada

przy cudnej wiatru grze tam plsa bóstw gromada.

wiat pachnie, lni si w krg i jaka moc miosna

lubienie pieci go. . . Rodzca wstaa wiosna.
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BALLADA.

Hej hetmanie, hetmanie,

gdzie to jedziesz, gdzie jedziesz tak skoro ?

Czyli ona ci czeka, czy ci droga daleka,

a do stada rabusie si bior?

Ej nie jad, nie jad
ni do ony, ani te do stada,

jeno jadc tak w drog, przedsi wcale nie mog
ani uciec, ni dogna — powiada

Hej hetmanie, hetmanie

co ci ciga, coc zasi uchodzi ?

Czy z grzmicemi podkowy rycerz ciga krzy-

czy tatarski umyka ci zodziej ? owy,

Nie to, nie to — powiada —
ni uciekam, ni goni przez drog,

lecz przed wasnym mym bólem zbiec nie mog
ni wesela dojecha nie mog. [tern polem,



CZARDASZ.

Hej, czardasza ty mi graj

cygaska muzyko

!

Huczcie basy, glo kaj,

a szumnie, a dziko...

Ile smutku w duszy mej,

ile kltwy, alu

:

tyle w gle twoje wlej

hej, czardasza graj mi, hej,

Cyganie-góralu !...

Ile alu w piersi mej

tumionego dumnie :

tyle "W gle twoje wlej,

hej. czardasza graj mi, hej,

a dziko, a szumnie...

Hej, w nas obu skalna krew,

dusze w obu harde —
wygraj-e mój cay gniew,

cay gniew i wzgard...

Suchaj, siichaj — szumi bór
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daleko, daleko — —
zagraj-e mi, jak on gra,

kiedy wicher po nim gna,

niech ze smyczka leci wiór,

niech zy ze strun ciek...

Hej ! Niech mój nie pada trup

na doliny nizko — —
nie dla niego w ziemi grób,

ni mierci igrzysko

!

Na granitach lee mu
wród ciszy nadskalnej,

niech koysze go do snu

kajcy wiatr halny...

Niech mu szumi smutnych limb

konary zielone,

chmury mu uwij nimb,

a tcze koron...

Wielkie ory lec tam

i kr i kracz,

z granitowych pync bram

wielkie wody pacz...

Smutno grasz mi — smyk ci drga

od jku, od alu,

i w oczach ci byska za
Cyganie-góralu

!

Hej, Zmie nut! Syszysz ty''!

Niech ze smyczka lec skry,



cay ogie mojej krwi

wlej w struny cyganie.

Wygraj-e mi szepty te,

gdy si dusza w dusz rwie,

kiedy z wargi tryska krew,

dry dziewczyna tak, jak li,

i caa — kochanie...

Hej, szalony zawied piew

!

Nim nam z tego wiata i,
niech przepali rozkosz nas,

mózg i serce spali wraz!

Hej dziewczyno! Do mnie tu,

póki stanie w piersi tchu,

ssij ycie, pij krew !...

Hej, czardasza ty mi graj

cygaska muzyko

;

a ty dziewcz usta daj,

przepijemy choby kraj, ')

wróka nam powróy z kart,

czy nas prdko porwie czart,

a nim porwie, graj nam, graj,

a szumnie, a dziko!...

') Kraj ziemi — duy obszar ziemi. (Prowincyoiiallzm).



ODA JOWIALNA.

Jak na górach poudnia, zaledwie nieg znika,

wykwita macierzanka i róyczka dzika,

a dzwonek si przy ziemi

listeczkami umiecha fioletowemi;

i amarant si puszcza i wiz pachnie mody
i czerwieni si w trawie zielonej jagody,

a pasterz, pdzc kozy,

ótemi jaskry widzi zdobione wwozy:

tak, modziecze! i tobie zakwitnie zielono

dusza i skro fi czu bdziesz kwiatem umajon,

gdy — o szczsny poranku! —
ostatni Avypacony weksel wyjmiesz z banku.



ODA PRZESTRONA.

Studyuj, mi care, pilnie nauk, z której

niemierteln cze niegdy Hipokrat zyska,

poznaj ciaa ludzkiego wszelkie tajniki,

aby,

jeli kiedy postawi los wprost kobiety,

której urok ci dusz mod opta:

pozna zawczasu, czyli ma ona w onie

serce r

Tak, gdy podróny w górach pnie si na krawd,
kdy wiatr si przetacza, jak nurt kaskady :

niech wie, czy za krawdzi ciek, czy przepa
znajdzie?

Nie czas bowiem zawraca, gdy bezde ciemna

myli w gowie pomiesza i rwie ku sobie,

i pi wysokie niebo, kiedy niebaczny

runie.



..COGTTO, ERGO SUM«.

Jak si zwierciado w yciu przyda moe,
na moim wasnym poka wam wzorze.

Byy raz chrzciny. Przyszo mnóstwo pastwa,

szlachty, mieszczastwa,

panie pene godnoci, panowie powagi,

modzie miaa pozycye, dziewice posagi,

wszyscy piknie mieszkali, przyzwoicie yli,

w lecie jedzili do wód, w zimie si bawili,

panie si z hrabinami stykay na kwecie,

panom si odkaniali prezesi na miecie,

sowem, bya kompania wielce znamienita,

o mao e nie elita.

Czuem si tam tak zmiadony,

przygnieciony, znicestwiony,

taki niky, taki cienki,

taki drobny, tak maleki,

w nos tym broszom i krawatom

taki pyek, taki atom

:

e pod litociwemi tych panów oczyma
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i pa penym ironii pobaliwej gestem,

pewnym by, e naprawd wcale mnie ju niema...

"Wtem patrz : lustro... Z szczcia zadraa mi

[dusza I

O boskie, o wybawcze sowa Kartez\Tisza I

Myl , to nic ! lecz widz si w lustrze, wic
[jestem

!





z EXODUS
(ROZDZIA XVII)





A onego czasu

wyruszy by Amalek z hufcami mnogiemi,

wród trb grzmotu i mieczów chrzestnego ha-

[asu

Izraelowi czyni wstrt w ralklzkiej ziemi.

A gdy kroczy przez pola, pyszny i zuchway,

w mieccej ognie zbroi, na czele tysicy

:

Ziemia draa i drzeAva korony schylay,

a na ród Izraela pad przestrach jagnicy.

Wonczas do Jozuego rzek Mojesz: A oto

wybierz me i wynijd w pole przeciw temu,

przez rce moje rce Pana ich wygniot
,

bo jest Pan na niebiesiech mocny, ufaj Jemu.

Oto jutro o brzasku dnia wstpi na wzgórze,

w rce mojej od Boga dan lask dzierc,

i mur Amalekowej mocy na szczt zburz,

bo jest Pan na niebiesiech. AVic id. Jemu
[wierzc.
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Tak rzek. I szed Jozue precz i Avybra me.
A przez noc ca ognie wieciy z stron obu

i chrzst czyniy grony ostrzone ore,
a w górze na niebiosach bya cisza grobu.

A gdy rano zabysa zorza i na trawy

cie rozpoczy rzuca palm licie zwieszone,

przy grzmocie trb ruszyy wojowników awy
bi mieczem o pancerze, jak motem o bron.

Za Mojesz szed na wzgórze, po oboim boku

majc za towarzyszów Chura z Aaronem:

stan i spojrza, kdy kwioerczemu smoku

rówien, walczy Jozue elazem czerwonem.

I podniós Mojesz rk, a wraz, zbywszy m-
[ztwa,

cofn si wstecz Amalek, dajc Panu chwa,
jak si o cofa, gdy go lena wstrzyma gstwa,

podobny strumieniowi, co napotka ska.

A gdy opada rka Mojesza — jak kosy

wiatr w ty zgina, podobny orowi z bkitów
grocemu jagnitom owcy krtowosej

:

Amalek król wstecz hutce par Izraelitów.



Ale rce Mojesza osaby, wic ona

para mów, Aaron i Cliur, kamie spory

wziwszy, podoy pode i siad, a ramiona

oparszy na ich barkach, podwigna do góry.

I stali po oboim Mojeszowym boku

Chur i Aaron, a za u stóp ich, na dole,

walczy Jozue, rówien krwioerczemu smoku,

kit hemu na wichrów rozpuciwszy wol.

I gdy blask szed po mieczów skrwawionych

[tysicu

i migay na zbrojach skliwe byskawice:

Mojesz, jako sup biay sta na wzgórzu w socu,
topic w bkitnem niebie natchnione renice,

1 widzia tam twarz Pask, podobn czerwono

wieccemu si socu, jak ar, gdy przestworza

schn w ogniu huraganów, gdy okrty ton
i ryczcemu niebu wtóruje ryk morza.

I widzia tam twarz Pask, podobn do grzmotu

wiszcego w obokach i do oceanu

grocego burzami i podobn zotu,

co weseli ubogie i wodom Jordanu —
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umiowanym wodom Avielkiej, witej rzeki

pyncej gdzie w odlegej obiecanej ziemi,

wród palm sennych i cichych, chronicych od

[spieki,

i kwiatów woniejcych woniami cudnemi.

Patrzy w twarz Pask, skryt, a Jemu wi-

[dzialn

,

i dra, jakby ogniste gromu pióropusze

wisiay mu nad gow, a wraz tryumfaln

czu moc przenikajc ca jego dusze.

I czu, jak z duszy jego przez wzniesione rce

idzie dreszcz o kach biaych i strach krwawooki

i lk, lodowych wów ciskajcy wiece,

w Amaleka czerwone hufce od posoki.

A nie ustay rce ^lojesza od trudu,

a do zachodu soca, gdy nieprzyjacioy

Jozue, wódz zwycizki wybranego ludu,

gna przed sob, jak powód gna stepem ba-

[woy.



KOLUMNY SAMSONA





25. I sta^o sie, gdy byli dobrej rayU,
e rzekli

: Zawoajcie Samsona, aby
WaznowaZ przed nami.

Ksipga Sdziów.

PrzyproAvadzono go popod kolumny,
aby baznowa.

Lud zgarn si tumny,
a wielka rado bya we rzucona,
bowiem Pan poda im w rce Samsona
1 we wiziennym domu go zamknito;
wic wielkie byo w Filistynach wito
i wielkich ofiar bi dym dla Dagona. ')

Wyprowadzono go z domu wizienia,
aby baznowa i poi weselem
tych, który kruszy grzmot jego imienia
i co na odgrom jego kroków dreli,

') Dagon — bóg filistyski.
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a którzy teraz, spokojni i mieli,

mogli si pastwi nad nieprzyjacielem...

By lepy, siy pozbawiony, w petach.

Ów straszny Samson, który, o sromoto!

sam tysic mów zabi koci: oto

trwogi nie budzi nawet w pacholtach

i ndzne chopi prowadzi olbrzyma

z wyupionemi, krwawemi oczyma.

Samsonie! l)aznuj ! baznuj nam Samsonie!

wola lud gwarny, jak fale ryczce,

a co przedniejszych z ludu trzy tysice

siado wród niewiast na paszczynie powa,

by patrze z dachu, jak bdzie baznowa.

Tum szala miechem — ten mocny, ten krwawy,

ten wróg szyderca, skrpowany w liny,

jest dzi zabaw, skacze dla zabawy,

trzymany rk nieletniej dzieciny

!

I mona plwa na i w olepe oczy

miota mu piasek, a je krew ubroczy,

i mona rzuca mu na zgit gow
kltwy i gorsze kltew urganie

:

Samsonie! Wzywaj strasznego Jehow!
Niech zejdzie z niebios i przed tob stanie

!

On wszake wywiód z Egiptu Mojesza

i Jozuemu przygwodzi krg soca,



i morze rozdar od koca do koca —
niech ci \vybawi !...

Urga mu rzesza,

a on, porodku stojc, czu, jak wzbiera

w nim tak nienawi, i brzmiej mu yy
i dech si w piersiach rozdtych zapiera,

i wszystka krew w nim i wszystkie w nim siy

i wszystka myl w nim i czucie i ciao:

wszystko si jedn nienawici stao!...

Ha, tum piekielny!.,. Ha! Jak tego wroga

on nienawidzi!... To padalcze plemi,

którego waem raz zawali ziemi,

zdrad go wzio, szydzi ze i z Boga!...

I tak si modli w duchu : Panie Boe !

Przez oto wszystko, co tutaj ponosz,

przez hab moj , bicz i te obroe :

ten raz mi tylko jeden zmocnij, prosz

,

abym za moje wyupione oczy

i wieczn mk w ciemnociach ponurych

i wieczn mier m: zmiady ten eb smoczy !...

I kaza wie si pod supy, na których

by dach stawiony i opar si o nie,

a lud wy nad nim: Baznuj nam Samsonie!...

I oto uczu pod supami temi,

jak aska Paska zstpuje na z góry,

bo mu si ugi pod stop bok ziemi
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i gaz zadwicza, gdy wstpi pod mury.

I rozpar rami na lewo i prawo,

jak krzy, a krew mu bia w piersiach law.

Rozpry rce — o rozkosz! z kamienia

wypez strach blady i zadrga mu w rkach!

Boe ! Zda si , wiato przepromienia

wydarte oczy! O Panie w niebiosach!

Dziki Ci, dziki! Bo oto we wosach

ogie, ar ywy kry ; w wosów pkach

sto gromów biega...

Sto mierci daj, Panie,

daj lk okropny i wolne skonanie,

daj tak bole i takie mczarnie,

których myl ludzka caa nie ogarnie,

których przeczuciem krew si w yach cina!

lecz daj w tej mierci mier dla Filistyna!

Panie ! daj w asce Swojej, niech si zici,

ogrom Twych sdów i tej nienawici...

1 jako niegdy hen, w gazejskiej bramie

:

wcign w pier wicher i wypry rami...

Zgiy si supy — a potem odrazu

pky, upady i lawina gazu

runa z trzaskiem... Ziemia wskro zadraa,

wal si mury, krzyk grozy w motochu,

wyjc, spadaj z dachu krwawe ciaa —
huk, omot, pieko...



AYzdta chmura prochu

Zakrya soce...

Rozpierzchnita tuszcza

patrzy zdaleka, zgroz oniemiaa,

jako bawolic stado, gdy z bawoem
lew si w kurz zary, padszy z nim pospoem.

Czarny kb prochu wzroku nie przepuszcza —
wreszcie przejrzeli... O piekielne dzieo

!

Poród strzaskanych, krwi oblanych supów :

strasznych, zmiadonych trzy tysice trupów !

Cia trzy tysice!.. Ju nie sycha jków,

pod hurm gruzów wszystko ju zgino —
milczenie mierci, straszniejsze od szczków

wojennej wrzawy i topielców wycia,

weszo na zway...

A on tam, bez ycia,

ostatkiem swojej zgruchotanej twarzy

niebu si mieje, bogosawi Pana

!

Och ! najstraszliwszy z miertelnych grabarzy,

straszny, jak pomór !... Zemsta dokonana...

Samsonie! zemsty dokonane dzieo!

niech wielbi Boga twa krew, co si niebu

z ród gruzów jeszcze dymi, jak oara.

O dym dzikczynny! takiego pogrzebu

nikt jeszcze nie mia — ani taka kara

bya syszan...



WYSPA UMARYCH.
(Illustracya do »Die Todteninsel« Bocklina).

Wyspa umarych... Nagie, strome skay,

wkoo dalekie, nieskoczone morze,

gaj cyprysowy, cisz skamieniay,

spokój wód wieczny... Bóg mierci pospny

duszom ten grodziec zostawi ostpny

i odwróciwszy twarz, odszed w bezdroe,

I w dugiej odzi o milczcem wiole

Charon tu z brzegu biae wiezie dusze

i w ciemne, wakie wwozi je zarose

midzy dwa supy z kamienia, na których

dwa lwy o gowach gronych i ponurych

patrz na siebie — zasuchane w gusz.

Po krzesanicach mech si pnie zielony,

cyprysy smuke nad morsk gbin
widz swój smutny ksztat odzwierciedlony

i nieruchome patrz w niebo w górze.



gdzie nigdy zoto nie p3'nie i róe,

a tylko sine mgy oboków pyn.

Soce i ksiyc tu sie tocz koem
zawsze spokojnem, zawsze jednakowem:

nad wód granatem, pod nieba popioem,

wstaj z przepaci i schodz powoli

w otcha w martwego blasku aureoli,

dugo lnic wiatem cichem i matowem.

Tu dusze, cieniom podobne, milczce,

snuj si biae przez ciemn zielono

po bladych plamach, które kadzie soce;
lub z wakich okien, kutych w skaach ciennych,

patrz po falach szklannych i bezdennych,

patrz si w mglist, wieczn nieskoczono.

Inne na gazach, co si wznosz z wody,

siadaj z nadó pochylon twarz
;

mijaj soca zachody i wschody,

one, w granacie morskich fal widome

i na drzew widmie: biae, nieruchome

siedz, do gazów podobne, i marz...

Dusze, co serca pony poarem,

te, co za wiele czuy i cierpiay
;
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CO si pytay pod uczu nadmiarem

:

z jakiego kruszcu twarda Boa rka
kuje pier ludzk, e w ogniu nie pka
te w te spokojne, morskie id skay.



SZALONY FAUN





Szalony wj-bieg w pole Faun.

gdzie Nimfy wiody skoczny tan,

harwisty zerwa z gowy wian

i cisn, a si rozsu w strzp

kwiat wytargany z wodnych kp.

A z pod skrzydlatych, biaych stóp,

zotego pyu wznoszc sup,

ciaach z wie woni bzów.

Nimf smukoudych krzycza huf;

• Szalony Faun! Szalony Faun!«

1 tysic kwiatów z szybkich rk
pado na boka, który sta

bronzowy wród róowych cia,

jak rudy szczaw wród lilij z k.
"Pójd! — tak krzyczay — Boski sza

z pachncych naszych bije cia!

Niech yje bóg, co winnych gron

jasny nam w usta wciska plon I

Niech yje Pan, którego flet

pasterza niady widzi grzbiet,

a gdy ucieka, gony miech

boka go ciga grzmotem ech,
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e a zgubiwszy ser i bat,

ledwo zagrody dopad rad!

Niech yje Kiprys, z piany wód
zrodzona, co nam nocny chód
pomaga znie, gdy Satyr nas

skrycie uniesie w ciemny las

i na posaniu z traw i mchu

ogrzewa ogniem swego tchu

!

Niech yje Kiprys ! Evoe

!

Pójd z nami! Zefir w róg swój dmie!

Rozkoszny powiew muska nas!

Pójd z nami! Taczy cay las!

Niebo zatacza wkoo pls!

Patrz! Sum si z rzeki podniós, ws
najey, jak myliwski grot

i w tan si w rzece puci w lot

!

Patrz jaka piana, jaki szum

!

Evoe! W rzece taczy sum!

Hu, ha! Ju ptaki bij nam

do taktu w skrzyda, pryska szlam

!

Dzikich cyranek lotny sznur

spad na brzeg rzeki z rannych chmur!

Hu, ha! Pójd z nami, w wian si wwij

Ty kochasz biao naszych szyj,

ty kochasz pikno naszych nóg!

Nimfy i taniec stworzy bóg!...«



I jak skrzydlatych stado mew
z gonym trzepotem, z szumem piór,

leci ku niemu biay chór,

a jemu w oczach bysn gniew

i krzykn, tupic nog: » Precz!

Do moja ostra jest jak miecz

!

Precz ty gromado nagich cia!

Do dugo ju wasz okrzyk brzmia

:

Szalony Faun ! Szalony Faun !

Precz !...« Nimfy pierzchy... Zosta sam

i cisza zwolna zesza na
wród westchnie wichru, wody ka
i szumu kAviatów... Kdy tam

daleko, u ródm orskich ska,

piew Syren czarodziejski brzmia...

Szalony Faunie! Boku z grot!

cigaczu smukoksztatych ud

:

czy zy w twych oczach? Czy to z wód

dal. kich krople miecie wiew

chodnego wiatru? Czy to piew
dalekich Syren wzruszy ci?...

On za ku niebu modli si

:

»0 jasnoczoa, Pani ros,

któremi byszczy leny wrzos.

Pani tych wiate, co si szkl

na fali pod porann mg,
Pani tych barw, któremi lni



KAZIMIERZ TETMAJER

morze, wpywajc w nocny cie,

Pani bkitnych, cichych dni,

Pani bkitnych nieba drgnie,

najczystsza z czystych, z woni ró,

z liliowych blasków, które wzgórz

szczyty w zachodu stroj czas:

zrodzona ; ty, co przesza raz

przez wiat ten, by zostawi mu
tsknot nadziemskiego snu :

ciebie chc kocha!... Dzie i noc

szukajc ci, przebiegem wiat —
ani mi trud nie zdoa zmóc,

ani mi z drogi cofn strach,

ale twej biaej stopy lad

widziaem tylko w moich snach...

Szalony Faun ! Szalony Faun !

Z lasów, z grot, z gajów ciga mnie

namitny pokrzyk lenych dziew,

lecz gdy ulegn czarom tym,

piekielny mnie ogarnia gniew

i, odtrcajc rozkosz wstecz,

znowu za ladem id twym

i szukam ci... i goni ci,

a ty uchodzisz dalej, precz,

i znam ci tylko w moim nie...

A jednak jeste ! Imi twe

jest poród imion, jako kwiat;



i bóg i ciiowiek, gdy ci zwie

du.sza w odmienny wchodzi wiat

i w oczy jasno spywa mu,

jakby melodyi sucha tej,

co gdzie, z gwiazd ciszy, z mgawic snu,

z dróg mlecznych brzmi dalekich zwiej...

Wic jeste, Psyche! Jeste! W czas

zachodu, z liliowych gaz

na szczytach wzgórz zrodzona : ty,

co przysza raz da ziemi sny...

Jeste! Czy próno szukam ci?

Czy próno tskni ? Próno wzrok

wytam, czy nie ujrz gdzie

twej twarzy przez oboków mrok?

Próno ci szukam, próno chc
w twojej renicy patrzc wit,

gry si w lat tysicy to?
Próno chc czaru twego myt

wku w ycia ksztat i przywrze do ?

Uchodzisz! czasem zda si ju,

e widz szaty twojej rb...

Naówczas pdz w wiatów gb
i widz — morza, co si z mórz

rodz i góry wesze z gór,

i widz chmury pynne z chmur,

ale ty — usza... Przecie wiem!

Nie jeste zud ! Gdybym móg
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raz ujrze ciebie, twoim tchem

odetchn i u twoich nóg

modli si, jak do gwiazd, do soc!
Od wszystkich ziemskich wolny dz,
jak jasne wiato ciebie czci!...

Lecz ty si lkasz... Leny bóg,

cigacz Nimf nagich, zwyky pi

rozkosz z ich cia, jak wino z czar,

przeraa ci... Ty nie znasz, nie,

tych nocy, gdym z tsknoty mar,

nad ciemnem morzem ledzc ci...

Ty nie wiesz, jakem bdzc w zmrok,

przed krzewem ró wstrzymywa krok

I oddech tumic, ciebie z ró
wschodzcej czeka... Nie znasz dni,

gdym ci z sonecznych marzy zórz

ku piersiom spywajc mi...

i wycigaem rce w dal...

Szumiay morza, kwitn krzew,

wieci si zoty soca krg,

a z moich wycignitych rk
zbiegaa w serce gorzka krew

gorzk tskot tli i al...

Nigdy wic, nigdy?... Próny sen

i prónom przebieg cay wiat?

Z niebieskich sfer, ni z morskich den

nie AV3'jdziesz? Niech wic która z strza
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Zeusowych runie mnie na szmat

i sen mój i mój ból i sza

roztarga!..." I, czy z nieba cud'-!

Patrz, z krtej weny, z kolich nóg,

z ksztatu, co wlewa dz w krew

ródmorskich Syren, lenych dziew:

jasny si wypromienia bóg...

Ju boski umiech mu si wplót

w wargi, ju wzrok wiatoci lni,

ju niewidzialnych ja dre
u jego ramion skrzyde sie,

ju ttno jego wrzcej krwi

stroi si rytmem z pieni ech

muzyki sfer... Ju wszelki brud

i wszelki z niego opad grzech...

W bóstwo go dziwny zmienia cud...

On bóg!... Do dumnych nieba wrót

wznosi si piersi, rce wzniós

i patrzy zachwycony w wiat...

Dawny wiat wkoo run w gruz.

nowy rozwija si, jak kwiat...

To nowe ycie!,.. W przestwór zórz

jasn Pie Chway rozwia Czas;

nieziemskich, niepojtych kras

strój obj ziemi... Z poza wzgórz

z bkitu dzianych i ze mgy^
na k z wiata: spywaTnuf



nieziemskich, niepojtych dusz —
pó-ciaj pó-blasków i pó-snów...

Wiatr rozwia w niwecz kol sier,

szalony P^aun oczyma lni

jak bóg... A wtem na spadla mier.



TYTAN





Tytan wsta rano. Las, co odwietlistych ros dry
w rannym wietrze : wo wie posa mu do

[nozdrzy,

pod nog czu drgajc yciem ziemi bry
i uczu w sobie dz, uczu moc i si,
juk czu Czas, gdy z woli wszeciwadnego Losu,

l)og(')W, gwiazdy i ludzi utworzy z Chaosu.

ycie nad nim otwarte trzymao ramiona,

jak dziewczyna, pragnieniem miosnem zwalczona.

Wzniós gow : oko jego, jak orze przegania --

odetchn, pier rozpry: zda si — niebo

[wchania.

Las si od ros wietlistych srebrzy, drc na
i zwisay oliwne gazki ku ziemi, [wietrze

wiecc tustym owocem i limi Inicemi.
Zbudziy si narcyzy, pere szronu bledsze,

i wonny gaj róany, gdzie czerwone kwiaty

spojrzay w niebo. Gwiazdy, jasne nieba róe,

gasy jedne po drugich, a na chmur purpurze

rós zoty kielich soca.



Wówczas Tytan w wiaty,

co si nad nim niezmierne przetaczay cicho,

rzuci gos, pomieniami nabrzmiay i pych:

»0 Soce! Niezrównan moc podn ponne,

ogie twój, dz twoj ja mam w moich yach,
Tytan, wykoysany na powietrznych silach,

u podnóa Olimpu przez wichry przegonne.

Ucisku biaych Najad, biaych Nimf mnie mao !

Chc, aby w mych ramionach ciao rzeki drao,

jak ciao biaych Najad, jak Nimf biaych ciao!

Z ust róy, z ró tysica, chc ustami memi

pi rozkosz, a pod oliw gami tustemi

lec, czeka, a rosa z nich na skro mi spynie,

jak za szczcia, rozkosz wydarta dziewczynie.

Piersi k obj pragn, biodra gór, co szczytem

wiecz si umajeniem niegów srebrnolitem,

jak liljow koron. Niech wicher, co w szale

poarem dusi palmy i w wir spitrza fale

oceanu, e tonie flota przeraona,

otoczy mnie, okrci, jak biae ramiona,

gorce tak jak ogie i szybkie, jak piorun

!

Deszcz promienisty, bujny, z jasnych chmur zo-

[torun,

którym si rozwiewaj, szalejc, niebiosy,

niech mi na barki moje upadnie, jak wosy,

wosy dugie, jedwabne, pozociste, lnice,

a pomie, ar, pd ognia ty daj z siebie, Soce!
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Niech mi jeziora szemrz o wieczornej porze

te szepty ciche, sodkie, co zmieniaj oe
w eteryczn wdrówk po niebios przestrzeni,

jakby wiat by z bzów wonnych dziany i z pro-

[mieni.

Niech mnie morze koysze na falistem onie,

niech wznosz si , opadam, kiedy wzrok mój

[tonie

w oczach gwiazd, co nademn byszcz si tak

[zote,

jak renice Oread, zawiedzionych w grot,

gdy pier m z piersi swoj pragn na wiek

[skowa,

a sza miosny do m skania je caowa.
W objcia me, jak tabun rozhukanych koni

w nurt rzeki w czas spiekoty, a zawre i brynie:

pd Naturo ! Istoty niech si nasze blinie

spyn w jeden wir boski, w jedn Moc, od które

zadry Ossa i szczyt si Pelionu pokoni

i Cyklopów potworne zatrzs si mury!

Upojony mnie godnem szczciem, oczy moje

wznios, kdy Olimpu s zote podwoje.

Tam chodz jasne bogi, bóstwa niepoyte,

tam Zeus piorunem grony, biaa Afrodyt,

tam Juno, co si pawiem, krasnopiórym wieczy,

Hebe o bursztynowym wosie, oczach z tczy,

i ta, co nigdy zmazy nie znaa, ni grzechu,



Psyche, z kwiatów zapachem i barw w umiechu.

Tam Ares z wóczni dart z lenego jaworu,

tam Apollo z koczanem, bóg piewu i moru,

i Dyana, ow^czyni, co dzirytem miele

dziki o kach byszczcych w czarnej puszczy

[ciele —
tam pójd!... Midzy bogi!... Pici m wywal
bram kut i w jasne wejd nieba sale!

ycie bogów zdobd ! Krew w piersiach mi

[huczy —
niech bd tak jak oni ! Niech na wos mój kruczy

upadnie li laurowy, a pod nogi moje

bij ofiarnych dymów wonne, gste zwoje!

Chc bóstwo zdoby! W ucisk gdy ujm natur
,

có wicej zdoby mog?! Bdzie co w przestwo-

[rze

jeszcze dumy mej godne? Wysze nad m dz?
Olimpu mi na ciaj rozpkn Avrzecidze,

jak psy, Zeusa pioruny powi w obroe,

sam, jak piorun wpadajc w rozpostart chmur

!

Chc wada! Gdy ramiona me pr, to zda si,

ty sam drysz na swym wozie stukoowym Czasie,

bym za szprychy chwyciwszy gdzie u nieba cieku,

wozu twego nie zdziery i nie wstrzyma wieku,

albo zgoa twój rydwan strcajc w otchanie,

da wiatu cich wieczno, wiekuiste trwanie!

aden z bogów tej myli powzi si nie way.. .«<
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Tak woa, a zb mu si wieci i wzrok arzy
i Najady zbudzone witaniem i gosem,

patrzay z wiklin wodnych, otulone wosem,
gdzie si srebrzyy listki i zkd si ku ziemi

stacza szron kropelkami w socu wieccemi.

To Fauny, nim swe trzody popdz ku wodzie,

dziwi si bohaterskiej sile i urodzie

Tytana, co jak dbczak wyrosy na ce,
sta, podobny do boga. Za Nimfy pragnce

i nigdy nie do syte miosnej pustoty,

rozczesyway muszl wos mikki i zoty,

aby podnie sw pikno i powab pieszczony

byszczc róowem ciaem przez zote zasony.





WIERSZ
KU UCZCZENIU PAMICI

.MICKIEWICZA





WIERSZ
ku uczczeniu pamici Adama Mickiewicza

(Premiowany na konkursie uniw. w r. 1888).

Padlimy av boju z rkoma skutemi;

zwyciztwo caej ogoszono ziemi,

wrota nam grobu na ciaj otwarto,

tylko nam z piersi ycia nie wydarto I

Pokonany naród mrze

nie od grotu, co tkwi w ranie,

lecz gdy wierzy sam przestanie,

e pier jego yciem tchnie,

a serc naszych kade ttno

dz ycia drga namitn!
yje naród, co gotowy

pa w obronie praw ywota,

co wprzód wasn pier zdruzgota,

zanim hardej ugnie gowy

!

My yjemy! To nie skon,

e zniszczenia straszny Bóg
w tryumfalny zad róg
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i uderzy w mierci dzwon...

Niech wiat spojrzy nam w renice:

ani strach tam, ani zy,

ale dumy byskawice

i odwagi piorun skrzy!

I napróno ci sie kusz,

co nam serca w proch chc zmieni,

bo serc naszych nie pokrusz

póki kropla w yach krwi —
bo wpierw trzeba z nas wypleni

dum, co nam jest pancerzem,

si, co z przemocy drwi!

Pierwej niechaj nam poami
barki orem zrose pierzem!...

Prawda! Dzi my pod prgierzem,

ale tym co gosi mi,
emy zatracili siy,

e nam tylko i w mogiy:

tym rzucamy w twarz, e kami
i e skon nasz tylko ni !..

Jak si ory rw do lotu,

gdy poczuj moc swych piór,

nie lkajc si ni grzmotu,

ni zioncych ogniem chmur:

tak my modzi, peni wiary
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w si prawic, mztwo dusz,

rozwijamy swe sztandary,

pragnc wichrów, pragnc burz

!

witym naszym wielkim celem

by narodu wskrzesicielem :

przez nas musi wsta i y!
My go krwi wykarmim swoj,

pier mu nasz zrobim zbroj,

my mu wszystkiem chcemy by

!

W bkit brzmJcym by mu dzwonem,

który jego myli dzwoni ;

kochajcem, wiernem onem,

na które sw gow skoni;

socem prawdy by widomem
;

z ran leczc go krynic;

w boju by mu tarcz, gromem,

mztwa wietn byskawic!

W dniach pokoju by mu kwiatem

z odrodzenia wie woni;
jego czynów by buatem,

jego pracy tward doni

!



Kazimierz tetmajer

Oto jest krzy, co podj na swe bary

z zapaem chce modzieczy Polski syn

;

nie trwo go ni krwi, ni si ofiary —
on kocha kraj, a umiowa czyn.

On pragnie i, cho droga to daleka,

groca mu popioem wrzcych law,

by toczy bój dla witych praw czowieka

i choby pa dla narodowych praw

!

A jeli dzi my modzi przeznaczeni,

by dwign kraj przez powiecenia trud

:

to serce w nas ide si pomieni,

e wstanie z mar o jednej duszy lud.

W milionie gów myl jedna niechaj yje

i jedna pie niech z bratnich wzici on;
milionów do niech jednym motem bije

i jeden spichrz niech wspólny chowa plon.

Braterstwo serc nad stal jest zbroj tg;
gdzie róny duch — tam niczem jest moc cia;

zwizany lud mioci wszechprzysiga

okowy swe z pogard bdzie rwa

!
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Naprzód wiec, naprzód!.. Ale przed nami

droga zasana ciemnemi mgami...

Pójdziemy w chmurnych wichrów zamieci

i adne soce nam nie zawieci?,.

Czy si rozprószym w locie bezadnie,

jako órawie, gdy wódz ich padnie?..

Nie ! My nigdy z prostej drogi

nie zbdzimy na rozogi,

ni nas kto z niej zepchn zdoa,

lub potrafi na niej zmóc;

bo przed nami

bkitami

pynie duchów naszych wódz

!

Rozpi skrzyda archanioa,

skrzyda wielkie, proniieniste

i rozpdza mrok dokoa,

w sfery wiedzie nas wietliste...

Hetman to, co nie za krew,

nie z przesikych zami pól

zdoby laury, lecz za piew,

co Ojczyzny wcieli ból.



Kazimierz tetmajer

Harfiarz to, co harf stroi

nie ku kltwie, ani zom,

ale pieni duchy zbroi,

czynów pragn wzbudzi grom!

i myl jego na marmurze

naszych serc wyryt jest,

jego idej mymy stróe,

ze rycerski bierzem chrzest.

Cho zstpi Wieszcz do truny,

nie skona nigdy On

!

Cho pky harfy struny,

nie przebrzmia harfy ton,

lecz zawis gdzie w bkicie

nad dymem polskich strzech

i z niemiertelnych ech

my czerpiem moc i ycie.



Wieszczu! Niechaj nas sucha

duch wielki Twój,

bo oto z serc nam bucha

pomienny ar,

a z ust przysiga pynie,

jak rwcy zdrój,

e za nim dzie nasz minie,

kraj dwigniem z mar!

Oto ju kunia dymi,

gdzie kujem bro;
do pracy my olbrzymiej

podnosim do:
my zaku naród cay

pragniemy w hart,

by w czynie by wytrway

i zwycicztw wart!

Wieszczu! lubujem Tobie

na pug i miecz,

e pierwej legniem w grobie,

nim krok ustpim wstecz

!



Tak my lubujem, my o sercu smtnem,

co zna swobod tylko z dziadów wieci

my, urodzeni z niewolników pitnem,

w pierwszym pacierzu uczeni boleci,

wykoysani przy pieni aosnej

i jku mogi, które wróg bezczeci —

my, którzy jutrzni nie znamy radosnej,

bo kada nowy ból zwiastowa moe,

comy nie mieli w yciu jednej wiosny

i zawsze smutno poegnali zorze...



Ale precz niemzka skarga,

dumne oko nie zna ez,

nie zna jku dumna warga,

wtpi — to ka czynom kres!

Mymy pewni, e rój snów,

to nie prónych marze czary,

ani obd modych gów,

lecz koniecznej czucie wiary!

My wierzymy, e ju wschodzi

Z nad chmur ciemnych wietne soce
wród byskawicowych mgnie —
w purpurowych barw powodzi

pynie, pynie janiejce,

od|-odzenia wiodc dzie!





z „HASE"





HASO.

Co potem bdzie, co nas to obchodzi,

byle to zniszczy, co jest teraz zem;

jutro — pragnienia nowe wiatu zrodzi,

dzisiejszym yjmy dniem!

Dzieo tworzenia po zniszczenia dziele

przyjdzie — — niech o niem utopici ni -

my, ni nie mamy czasu, burzyciele,

dzisiejsze walim zo.

Jutro?.,. Ach, choby z przyszoci odmtu
aden wiat lepszy nie wyoni si

:

my, peni wzgardy, ohydy i wstrtu,

dzisiejsze niszczmy ze

!



CIENIE.

We nie widziaem je : z twarz wyblad

,

strawione godu palc poog,
szy tumy cieniów w dal biec drog —
ponure sennej myli mej widziado.

Po zgitych z pracy barkach, doni czarnej,

poznaem je : to smutne cienie ludzi,

których do trudu wit póm.roczny budzi,

a trudu kres dzwon wieci im cmentarny.

To cienie ludzi, którzy patrzc w soce
modl si, aby zagaso coprdzej,

bo tylko senni nie czuj ków ndzy —
i socu kln

,
gdy wita ich wschodzce.

Spytaem cieniów tych : „Dokd wam droga,

losów przemocy nieszczsne ofiary

i bezpraw ludzkich?..." Odrzeky mi mary:

„Sprawiedliwoci idziem szuka Boga..."
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WODY.

Syszycie, syszycie tam w dole szum wód?
Od soca nieg stopnia, od soca prys lód,

i wody zbieraj, przybd ju wnet,
wwozy zalej, przeskocz gór grzbiet.

Moc wasza si na nic nie przyda tu wam,
te wody drwi z waszych kanaów i tam,
zgruchocz, roznios, co stanie im wbrew —
syszycie szum guchy, powstaczy wód piew?

Nie udcie si próno gdy runie ten prd,
zatopi pod fal przestronny wasz ld,
pochonie zamczyska, paace i was,
bez ladu zginiecie, przemin wasz czas...



APOSTROFA.

Zaiste, zaiste !

Crdyby z mogiy Twej móg powsta, Chryste,

i móg zobaczy w co si obrócio

twe wite sowo.... Gdyb)? móg zobaczy,

jak niemiertelne ziarno Twego ducha,

zmieniono w straw zatrut i zgni;

jak myl Tw czyst umiano zsobaczy;

jak Twa nauka staa si ochron

zemu ;
jak z sów Twych nakuto ogniwa

do wicego t si acucha,

co si w czowieku do prawdy wyrywa !

Gdyby zobaczy tak strasznie zbrudzon

Tw dusz domi od miedzi brudnemi

wydartej ndzy przez moc i szalbierstwo;

gdyby zobaczy to prawdy morderstwo,

ten fasz i wyzysk: to gniewem i alem

zdjty, nie za sznur, jako w Jeruzalem,

ale by chwyci za kamie ze ziemi!...



CZESC PIATA





z WOCH





DZWONY S\V. PIOTRA W RZYMIE.

Za kadym grzmotem dzwonów, zda si, e wylata,

z kopuy huf anioów w cztery strony wiata,

a kady, z wichrem wosów, w swej rce olbrzyma

miecz pomienny, w renicach sto byskawic

[trzyma,

i lec... Ziemia gnie si.. Nad miasty i sioy

zawisaj spiow chmur te anioy

i zda si, swoj straszn i ogromn moc
soce strc gdzie w przepa i niebo zdru-

[zgoc!



w KAPLICY SYKSTYNSKIEJ".

Ta ciana caa ryczy, jak bawó zraniony

!

Ten Chrystus tam, jak piorun, z cyklopa ra-

[miony,

ta trupia gowa pena boleci i jku,

ten szturm kltew, rozpaczy, wciekoci i lku,

farba zmieniona w kamie, pdzel w duto, sia,

co, zda si, góry pici na mia-by kruszya!

renice guche patrz z pod skostniaych po-

[wiek —
wulkan to chyba z siebie wyrzuci, nie czowiek.



SONCE.

Soce! soce! soce! soce!
Wszystko lni si, wieci, paa,

zote iskry skacz z morza,

zotem byska mewa biaa.

Zote smugi dr po wodzie

a po Capri, po Sorrento —
na soneczny wiatr okrtów
biae agle rozwinito.

Na roztoczach morskich gbi,
na szmaragdach i bkitach,

fioletu ciemne plamy

w rozzoconych lni przewitach.

Wzgórz majacz gite uki

przez przezrocza mg bkitn —
na ich stokach biae miasta,

jak kamelij ogród kwitn.



KAZIMIERZ TETMAJER

A tam w dali przezroczysto,

jak jezioro lni si morze —
srebrno-biaej gadkiej taili

jeden wiatru smug nie porze.

Jaki spokój tam i cisza — —
zda si z gbi, od Sorrenta,

wyjdzie cicho z morza Wenus
naga, pikna, umiechnita.

Wyjdzie cicho i z warkoczy

strznie wody krople lnice —
wiat si pawi w zotym blasku

soce! soce! soce! soce!



C A P R I.

Zbiegem do stóp .skalistej wysepce — —
bya cicha godzina poranna,

woda jasna, szafirowo-szklanna,

cicho dzwoni u brzegów i szepce.

Jeszcze, zda si , koysz si wianki

ró kwitncych w tej wodzie przezroczej,

które tutaj zrzuciy z warkoczy

przed wiekami cezarów kochanki.

Jeszcze, zda si, pierzchn nie zdoao
ich odbicie z krysztaowej wody,

gdy si, chciwe swej wasnej urody,

morzu piersi umiechay bia.

Jeszcze, zda si , w tej krainie czarów,

nad t wod szafirowo-szklanna

,

w tak cich godzin porann
sycha oddech kochanek cezarów.



NA C A P R I.

Z dwu stron wysepki szalir inór/

byszczy si pian;

róowe biegn stopy ska

w to zwierciadlan.

Na krzesanicy skahiej pi

cie ciemno-siny;

wysoko w górze pitrz si

jasne ruiny.

Ogromny, wietny soca krg
wieci w bkicie;

naokó pusto, pusto tak,

jak byAva ycie.



AV ZATOCE NEAPOLTTANSKIEJ.

Srebrno-modra, jak metal byszczca,

nieskoczonych wód powierzchnia ley;

soce wsparo si o wod blaskiem

i zasno w bkitnej bezbrzey.

Jaka dziwna, jaka dzJMna cisza,

jaki dziwny spokój w lej naturze...

Wszystko tonie : wc^da, ziemia, niebo

w przezroczystym, wietlistym la/urze.

W jeden lazur wiat si zmienia cay,

cisza ziemi z senn nieba gusz
;

w jeden lazur wiat zmieniony zda si

by sw wasn zaduman dusz.



POD PORTICI.

Szmaragdowe tafle szklanne,

monotonne, nieustanne,

w srebrn pitrz si fontann,

bijc w brzeg

i rzucaj dyamenty

promieniste na odmty
i w promienne wij skrty

kropel nieg.

Wielki okrt port opywa,

fala modra, srebrnogrzywa,

idzie cicha i leniwa

za nim w lad

;

a gdy wiatr j silniej trca,

z gbin zrywa si do soca
na ksztat biaych bielejca

ptasich stad.



POD HERKULANEUM.

Od morza id wielkie fale,

id leniwo i omdlae,

niebieska woda u wybrzea

w tuman si zpitrza i rozniea

i z szumem kaskadami ciska

na szarych ruin rumowiska.

Róowic agiel chwiejnej odzi

w cie wysp i wzgórzy soce schodzi,

na gór poogie senne grzbiety

zotawe mg si fiolety,

a z nad zielonych winnic w gór
wulkan wyrzuca dymu chmur.

Nad Sant'Angelo mgie koronka

w nieba niezmierny bkit wsika,

nad ska rozdartych siwe prgi

biaych oboków wisz wstgi,

i w dole, ledwo widne oku,

bielej domy na gór stoku.
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KAZIMIERZ TETMAJER

A wkoo ruin dawnych zway,

mur zdruzgotany i zczerniay,

olbrzymie czarne gazy w wodzie,

lawa i pustka... Na zachodzie

soce, co si powoli znia,

zabyso w chmurach na ksztat krzya.

Cichy, ogromny grób. Tam w gbi
ycia si wieczny splot nie kbi —
jak niegdy lawa je zalaa,

od wieków le martwe ciaa,

których ztd nigdy nikt nie ruszy —
strach w gl) t schodzi ludzkiej duszy.

I serce bije jak trwog

,

gdy brzeg od fali dry pod nog

,

bo tam za kadym morza wbiegiem

dry moe szkielet pod tym brzegiem

i w tej ponurej, stgej ziemi

w takt si porusza wraz z ywemi.

Cicho tu. Widma ciszy senne

zajy pustki te kamienne;

siedz wród ciemnych cieni rumu

i fal suchaj morskich szumu

i wychylaj ptasie twarze

patrze, kto idzie przez cmentarze?...
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Moe si trwo ludzkim miechem,

weselem oczu — i z popiechem

kryj si w jamy, które dry
woda, nim wzrok je ujrze zdy,
a potem patrz z ska parowu

skulone, czy jest cicho znowu r

I jak jaszczurki z swych komyszy,

wychodz blade widma ciszy

i rozgldnwszy si, znów w cieniach

ruin siadaj na kamieniach

i patrz w guche, ciemne mor/e...

Ludzkie je szczcie trwoy moe...



w SALERNENSKIEJ ZATOCE.

Gdyby to morze tam na dole nizko

i ta w sonecznych chmurach ska korona,

mogy dla duszy by wieczn koyska...

Gdyby tam, wolna od zowrogich przeczu,

od gorzkich smutków na wieki zwolniona,

moga niepragn, niepamita, nieczu...

GdN'by tu moga, w tem bkitnem niebie

i w tem bkitnem morzu roztopiona,

zapomnie ziemi i odnale siebie...

O góry, niebo, o morze bezkresne

!

Wecie j w swoje bkitne ramiona

jak dziecko w pustce bdne i bolesne ..



DZIECINNE WESTCHNIENIE.

Na niebie wielka penia zota,

byskaj ciche byskawice;

na morzu zoty blask migota

i w lnic szerzy si awic.

W krg wiato, blaski Boe, Boe I

lamp zawiesi na bkicie,

tak cudnie zocisz wiat i morze,

gd\'bv tak zoci na>ze vcie...



NA VIA CARACCIOLA.

Spokojnie szumi i iagodnie

upione morze. Noc nadchodzi.

Zdaa czerwono, jak pochodnie,

ka<^ace lni rybackich odzi.

K.si/.yc ze srebrnem wyszed licem

i sieje blask na {jóry strome;

cyprysy srebrz si ksiycem
i palmy stoj nieruchome.

Senna na piersi spada gowa
i marze si owija tcz

,

mgawic zadum si osnoAva

i swoj przeszo. ni modziecz.

I zapomina, e na czole

stan jej w boju los zwycizki

;

traci z pamici swoj dol

,

porywy swoje i swe klski...



P I E L Ct R z Y M.

Gdziekolwiek zwróc Avzrok, wszdzie mi jedno —
na pónoc pójd , czyli na poudnie

:

wszdzie napotkam cie od spieki soca
i znajd studnie.

"Wszdzie nad gow znajd dach wród nocy

i wszdzie mog za grosz kupi chleba —
i nawet nie Aviem, czego ludziom w yciu

Micej potrzeba?...
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MEWY.

Te nad morzem obkane mewy
zdaj mi si, jak myli czowieka,

których w caem ludzkiem wielkiem yciu

nic nie wzywa, ani nic nie czeka,..



MORZE.

Spokojne, nieskoczone morze — -

wiatr je w faliste smugi orze,

z poza skrzesanej prosto skay

na soce pdzi agiel biay

i z za bezkresu wodnej toni

biaych oboków stada goni

i ku mnie po tym wód bezkresie,

prócz zapomnienia, wszystko niesie.



DYSKOBOL.

Tum widzów. On spokojnym wzrokiem met
[mierzy — —

wyprostowa .si , ramion wizanie naty,
gow wzniós, stopy w ziemi wry, nogi napry,
w rce trzyma dysk krgy wsta pierwszy

[z szermierzy.

Jeszcze chwila — koysze dysk, zanim uderzy.

Wysun lewe rami , biodra, zda si , zwy,
na prawej nodze caym ciarem zaciy —
rzuci — i laur zdobdzie znów na skronie wiey.

Na jego marmurowe, nagie, smuke ciao,

oliw namaszczone, zotawe, byszczce

:

pada greckie, promienne, umiechnite soce.

Przegi si — dysk w stalowych palców cisn
[kleszcze — —

kobietom w biaych piersiach serce bi przestao,

a boskie uda sodkie wstrzsaj im dreszcze.



K A L L T P I G o S.

Etrusk waz tkniciem czuej rki

pieszczc, lub w greckiej malowanej czary

wpatrzony Najad i Oread wdziki,

nie czu rozkoszy tej patrycjnisz stary

:

jak uczuwa, kto z obsony cienkiej

odkrywszy wiatu ciaa twego czary

i doni pieszczc ksztat peny i mikki,

wzrok poi olnie boskiemi nektary.

Temu, co rzebi Wenus Piknoty

,

twoje si ciao przed wiekami nio,

a nigdy przez li blady róy biaej

póton karminu nie przewieca pikniej,

ni si czarowniej kiedy umiechay
dwa niene wzgórki socu... Patrz — i klknij.



DANAE TYCYANA.

Na mikkim puchu biaego posania

promienna caa od soca pozoty,

Danae, Zeusa spragniona pieszczoty,

z oson swe ciao dziewicze odsania.

Z niebios si ku niej wiethiy obok sania

i nagle deszcz ze na ni spada zoty:

to Bóg, miosnej czujc ar tsknoty,

zwis nad cichego pen podania.

Nagie jej ciao widzi i bkitu
jej wielkich cudnych renic blask przymglony,

senny, wród boskiej rozkoszy zachwytu.

Przed zotym deszczem, od sonecznej strony,

u stóp jej biaych, podobny do witu

gdy dnieje: Amor uchodzi sponiony.



POSAG HERMESA.

Rzebiarz Hermesa posg wyku marmurowy,

w do da mu opleciony wem posoch biay,

za do stóp mu przywiza skrzydlate sanday

i da mu umiech boski. W alei mirtowej

postawiono go na tle groty porfirowej,

zkd si róe i laury ku niemu zwieszay;

i bóg, Argos pogromca, peen witej chway,

zda si ni pod róami i laurem u gowy.

A co noc si mirtowe gazie rozchyl

z lekkim, cichym szelestem i pomidzy róe

przeglda twarz — Olimpu bogom ukradziona...

Z poród gstwiny stop wybiega motyl

dziewczyna — i objwszy pier boga w ramiona,

wrzce pragnienie gasi na zimnym marmurze.



w P E S T u M.

Ruina. W dawnych bogów wstpiem wityni
zdruzgotan przez wieki. Kolumn szereg guchy,

na posadzce mech, trawa, mleczów biae puchy —
cisza, zwykle w odwiecznej zalega ruinie.

Bóg odszed i zanurzy si w morskiej gbinie;

uniós trójzb i chwa. Zaginy suchy,

gdy z morza wstawa zoty Mród fal zawieruchy

i dziwi zadumane u krynic boginie.

U rydwanu mu cztery pdziy rumaki

siekc kopytem tafle zielone odmtu,

rozwenionemi grzywy skrzydlate, jak ptaki.

Morze grzmiao od kopyt srebrnego ttentu,

a w dali wodnych póbóstw pyny orszaki

marmurowemu l)oga napatrze si witu.
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z MORI.

Pusto... Wzgórz ciche, faliste kontury

niebieskim ukiem maluj si w mroku ;

ksiyc, jak abd pynie srebrnopióry

po morzu nieba. Gdzie nizko, na stoku,

w gbi wwozu, co wpó przeci ska,
tam, od pónocy: jedna gwiazda zota

zdaleka, w ciemni, lni si i migota...

Powietrze pachnie... Kwiaty wybujae

na licie poysk ksiycowy bior

i rozoyste ciemne cienie drzewne

majaczc w mroku, jak widma rozwiewne,

gdzieniegdzie wiec posrebrzan kor.

Noc milczy — — zda si , serc usysz bicie,

serc cho najdalszych... Xa ciemnym bkicie

owa mi gwiazda obraca ku sobie

z zarówno smutn, jak i nieodpart

moc kagaca na kochanki grobie — —
a jednak patrze na groby czy warto .-...





POUR PASSER LK TEMPS
OKTAWA





Nigdy mu ramion pierwsza nie otwara,

cho si askawie obejmowa daa ;

"'gdy, s^dy szepn z cinitego garda

ukochani « — nie rzeka nic, tylko suchaa.

Jemu si z bólu dusza w sztuki dara,

bo nic w niej znale nie móg oprócz ciaa,

i to, co pomnie musia nieustannie,

o ile szuka wypadao w pannie.

Albowiem pann bya, a za wiano,

prócz dwóch wsi, miaa urod Dyanny.

Modzie w niej caa bya zakochan

,

wszystkie jej równie| nie cierpiay panny.

Rodziców dawno w grobie pochowano,

w klasztorze wiek swój przeya poranny,

gdzie si, av sekrecie przed sw przeoon,
najczciej w on i ma bawiono.

Potem, gdy sukni ju zrzucia krótk

,

gdy si jej wiosna zacza siedmnasta,

w Warszawie z ciotk mieszkaa rozwódk

i poznawaa obyczaje miasta.



KAZIMIERZ TETMAJER

Bya » naiwn « troch i »ftlutk«,

lubia jeszcze bardzo szczerze ciasta — —
tymczasem, jak jest powszechnie przNJtem,

posag jej gdzie si zapodzia ze szcztem.

Mówi , e jej opiekun kamienic

i wiosk kupi gdzie okoo Baty...

Zwyczajna potwarz. liczn siostrzenic

majc u siebie, ciotka ja rauty

i bale dawa, róne tajemnice

toaletowe ka na róne ksztaty,

mylc, i susznie, e z jednego rona

czsto pieczenie dwie zdj naraz mona.

Miaa trzydzieci pi lat i Wilhelma

Kufkego — by to z zawodu piwowar —
na oku; wprawdzie )»jak but bya szelma«,

lecz sto tysicy czysto niós mu browar.

Eheu ! Jak czsto czowiek próny cel ma

!

Kufke l)y kuj)cem i wiedzia co towar,

a co tandeta — — owiadczy si wkrótce,

lecz siostrzenicy, nie ciotce-rozwódcc.

i^rzyja... Próno do nóg jej si ciska

kochanek — — mia wie, ale tylko jedn...

Prócz plam na spodniach, nic wicej nie zyska

;

widzia, e nawet lica jej nie bledn,



gdy jemu w sztuki mózg pod czaszk pryska

i gdy rkami cisn goAv biedn...

AVic zrozpaczony poszed precz, a ona

dostaa sw rubryk: Kufke-ona.

Po tym wypadku on zerwa ze wiatem

i cay chopom odda si u siebie.

Ey im i ojcem zarazem i bratem,

Ijroni ich, karmi na swym wasnym chlebie —
za to psu jego chopi oczy batem

wybili, potem ukradli mu rebi —
(psu, bo szed drog ; rebi , bo si dao) —
A\reszcie spalili mu krescency ca.

To zniechcio go i osiad w miecie,

gdzie z artystami y, bo lubi sztuk.

Jednego, rubli mu na miesic dwiecie

dajc, wyprawi do Woch na nauk
Lecz nagle z banku pewnego w Tryecie

(lano mu sodk do wypat prynuk,

kac zapaci przez pozwy naglce

na sfaszowany podpis dwa tysice.

To go zmieszao tak, e horoskopów

ju nie pytajc adnych, co mu radz :

wyrzek si swojskich panien, sztuk i chopów,

okno idei zasmarowa sadza

,

283



KAZIMIERZ TETMAJER

jeszcze raz zotu przypatrzy si snopów,

jeszcze raz spojrza, jak ziemniaki sadz

i z swem ojczystem rozstawszy si polem,

zakupi will ji;dzie pod Neapolem.

T will wielkim otoczy parkanem,

parkan za cay oplót ywopotem
;

wewntrz park kwieciem ustroi róanem,

])sem kaktusów i pomaracz zotem

;

postawi namiot pod chodnym platanem,

zawiesi mikki hamak pod namiotem,

i wodzie w lilie ubrawszy krawdzie,

flamingi na ni puci i abdzie.

W alejach parku, w cyprysowych cieniach,

rozstawi biae boginie kamienne

;

na okwieconych stay podniesieniach

przeliczne, nagie, nieruchome, senne...

Srebrzyste w srebrnych ksiyca promieniach,

w promiennej soca jasnoci promienne,

na tle drzew ciemnych bieliy si cudnie

blade wród nocy, wietlane w poudnie.

Z parku mia Avidok na morza bkity,

na ciany Capri, co si lni i biel

,

na Wezuwiusza pom.ieniste kity,

na w mgach róanych widny Sant' Angelo —

2&



widok mia bardzo pikny i odkryty,

i nieraz siedzc nad morsk topiel
,

cieszy si, patrzc na przejrzysty lazur,

e aden w parku tym nie bywa Mazur.

Mia take wasn ódk , któr czasem

pyn na morze, kiedy woda gadka

bya tczami wieccym atasem.

Zawsze mew za nim leciaa gromadka,

którym je rzuca, i nad wod pasem

kryy nienym, e ód jako chatka

zdaa si polska pod gobi sznurem,

jr\k k zieleni , oblana lazurem.

Tam na wznak lec ku niebu oczyma

nieraz dnie cae przepdza samotnie,

mylc, e przeszo lato, przyjdzie zima,

albo te mylc to samo odwrotnie.

Myla, e czego braknie, tego niema,

e tysic razy znaczy tysickrotnie,

e fasolowy sos robi si z fasol

i e od deszczu ochrania parasol.

Czasem te bawi si wspomnie zabaw

,

niejedn zoto- zna i czarno-brew — —
z tych jedna miaa pier lew i praw

,

a druga miaa pier prawa i lewa...
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T przeuwan znudziwszy si straw
,

patrza bezmylnie za skrzydlat mew

,

albo na nieba patrza bkit czysty,

albo na spinek swoich ametysty.

A czasem lec w odzi, mimowoli

wraca pamici w^ swoje dawne strony,

do swoich anów i do swych topoli,

do swoich wiklin — i do Kufke-ony,

która tymczasem Kufkemu kark woli

obejmowaa biaemi ramiony...

Tak sdzi, chwiejn koysany ódk,
niewiedzc, e to trwao bardzo krótko...

I wycigay mu sie ku niej rce

i pier pkaa z alu i tsknoty...

Widzia jej usta krasne i dziewczce

i szafir oczu raz srebrny, raz zoty...

Widzia jej blade, przejrzyste rumiece,

póciemnych wosów mikkie, bujne sploty

i urokami czarujce ono — —
i wkoo wod pust, nieskoczon...

Ogromn Avod, po której okrty

szy, biaym aglem wiecc si pod soce;
przestwór niezmierny i nieogarnity,

gdzie dusze smutne, bdne i tsknice.



jako mar poczet wócz si zaklty

i bóle swoje i skargi palce

topi w bezdennej guszy i otchani,

idc, jak ludzie z ojczyzny wygnani...

Pani Kufkowa wiedziaa najpeAvniej.

e jest kochan wci i bez pamici

z wszystkiem, co dobre i wszystkiem, co ze w niej,

nawet mylaa o tem nie bez chci,

sdzc, e wielce si przez to »królewni«,

»anielkowuje«, podnosi i wici,

e przez Henryka, co gdzie dla niej kona,

jest ponad Aviele kobiet — Avyróniona.

W jej biurku lea list. Mia z Bazylei

piecz, pisany by musia w wagonie.

List ten brzmia: "Pani! Wic reszta nadziei,

jak kamie w wodzie niezgbionej tonie?!

Wic tak ? ! Huczce wród nienej zawiei

Alpy mi zdaj si wali na skronie — —
wic tak?!... Naprónom serce wydar z piersi

i do nóg cisn ci... Lecz czy my pierwsi?...

I tylko nie wiem czemu w mojej duszy

jest ból, jak gdyby pierwszy ból na ziemi ?

Czemu to serce tak si rwie i kruszy,

jakby wszrstkiemi mkami ludzkiemi
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cierpiao we mnie... Czemu tej katuszy

we mnie zwyczajna ta myl nie oniemi,

e serca mr z boleci, lecz powoli

zapominaj o tem, co je boli r

Tylko w nich smutek pozostaje cichy

i dziwna smtno marze bo ja to Aviem,

lecz dzi jest we mnie bunt i pieko pychy,

i al, serdeczny al... Ach! nie wypowiem

ile jest we mnie alu. . Ot jak lichy

robak ci do nóg pezem yciem, zdrowiem,

krwi, mózgiem, sercem bybym o twe szczcie

walczy... wolaa z bogatszym zamcie...

Ja sam ju nawet nie wiem dobrze, kto to

bezmiosiernie z mych rk ci wyrywa?

Nic nie wiem, czuj tylko, e mi gniot

,

e jaka krzywda mi amie straszliwa,

e mi si serce bólem i tsknot
rwie, e z mych piersi krew ucieka ywa,

e... sam ju nie wiem co pisz... pod czoem

wszystko mi nagle stao si popioem.

Zrobia dusz m jedn ruin

pen strzaskanych kolumn, gruzu, omu,
najwitszy otarz mój oplwaa lin,
z kraju wygnaa mnie i z mego domu — —



wszystkie me czucia, Aviedz, przez ciebie gin,

nie znam ju prawdy, nie znam wstydu, sromu,

nie wiem, co adne wite sowo znaczy,

nie znam na wiecie nic — oprócz rozpaczy...

Jak pies u nóg twych chciaem lee, stopy

caowa twoje i jeszcze to sobie

mie za raj szczcia... Dzi — — pó Europy

dzieli nas.. O ty!... Wszakem twoje obie

rce na szyi mia... Jak wiata snopy

na k lec o porannej dobie

:

tak mi z twych oczu szed blask w gbi ducha...

Dzi co ?... Ta pustka Alp dokoa gucha...

Pamitasz? Nie raz to i nie dwa razy

mdlaa w ramionach moich, o Irenko,

niezrozumiae mi szepcc wyrazy

i wosy moje plczc drc rk...

Chciaae tN^lko zmysowej ekstazy ?

Upoje? Szau? Tak?,,. Ach! jeszcze mikk
tw kibi czuj tu, na mojem rku
przegit , w wosów rozsypanych pku...

I czuj ciepo twego ciaa jeszcze,

ciepo twych westchnie i spojrze, o droga

!

Jeszcze na rkach ci tu mara i pieszcz

,

pieszcz, cauj... Xa ywego Boga!
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Jak ból to serce w rozpalone kleszcze

chwj'ta; jak burza grzmi po Alpach sroga,

jak si te góry po jeziorach dwoj:

tak ci przysigam dzi, e bdziesz moj !...„

Ten list rok lea u pani Kufkowej

Av biurku ;
przez ten czas Henryk na wsi bawi,

potem wyjecha, za ona miodowy

czas przepdzaa w Nizzy, gdzie si pawi
pan Kufke w morzu i kwiatach. W okowy

Amor go srogie wzi i srodze dawi,
bo wród akacyj chodzc i wród bliiszczii,

pan Kufke straci dziesi funtów tuszczu.

A ona nie utya... Rok upywa,

pani Irena jest zawsze powiewna...

Mówi, e troch ma wstrtu do piwa...

Mówi lecz rzecz to nie jest wcale pewna..*

Ludzka zoliwo jest taka zoliwa. .

Do, e po wiecie chodzi jak królewna,

a przy niej, kufa z piwem przy kolumnie,

jej m, pan Kufke, powanie i dumnie.

(Mia sto tj^sicy rocznie). Nieczytany

list lea w biurku; lecz raz gdy na baletm poszed, ona swej garderobianej

chcc wybra jedn ze starych toalet,



w swym buduarze, w którym wszystkie ciany

wiec tczami wachlarzów i palet,

otwara biurko, gdzie kluczyki kadzie,

i list przypadkiem spostrzega w szufladzie.

^Vzia i zblada troch i z powrotem

chciaa pooy — wyja z koperty

i ja czyta te sowa z oskotem

wielkim pisane, bez logiki, per ty.

Zarumienia si , znów zblada, potem

zgarnwszy nowych „Mód paryzkich" stertv,

usiada na fotelu z listem w rku,

przegita, w wosów rozsypanych pku.

Siedziaa dugo, w ty schylia gow
,

list na kolana pad, rce jej zwisy;'

przez twarz jej blad szy ognie psowe
i pier wznosia si w sukni obcisej.

Dreszcze j jakie wstrzsay nerwowe

i w oczach jakby dwie wielkie zy bysy
przycia usta i nog za nog
kadc, westchna... List spad na podog.

Siedziaa dugo. Wtem ozwa si dzwonek — —
drgna, wyda usta marszczc czoo

i list woya midzy stos koronek.

Ma wróci. \Vvsza z twarz niewesoa,
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siada do stou i biorc za trzonek

widelca, naprzód przyjrzaa si wkoo
cianom, obrazom, zwierciadu, papudze,

a potem rzeka zwohia: ^Ja si nudz".

„Nudzisz si onko?! Mie takie pokoje!

Nikt niema mebli adniejszych w Warszawie!

Nudzisz si?!" „Nudz". „Chcesz, to, serce moje,

nowe obicie do salonu sprawi?"

„Nie". „No to moe pojedziem oboje

naprzykad do Berlina? Nie? To wstawi

w twoj rubryk — nie? To nie mam sów ju—
có chcesz?" „Chc widzie Baje i Wezuwiusz".

„Baje? Lecz baja dawno jest niemodn,

nikt ju nie nosi bai i — — " Z pod oka

patrzc, Irena rzeka na to chodno

:

„Baje, to mu jest morska zatoka,

nie sukno; chc tam bra kuracy wodn.

A za Wezuwiusz to góra wysoka,

wulkan, nad Neapolem. Pojedziemy?"M skin gow czerwony i niemy.

Tymczasem Henryk znudzi si w swej willi

i na oper poszed: grano Mignon.

Wtem, gdy w antrakcie widz brawo bili

askaw darzc artystów opini.



spojrza do góry — i w teje go chwili

dreszcz przebieg: ujrza za jak Wirgini

rzymsk , cud — — chyba posza za paradyz

Eunice — (czyta by Avanie Ouo vadis).

Jak sie zapozna z niemi, mniejsza o to;

do, e niedugo cudny skarb dziewczcy

naby od matki gotówk za zoto,

dajc w ludwikach franków pi tysicy.

Dziewczyna posza do willi z ochot,

by to zaiste dla niej los ksicy,
a nadto matka ze stryjem Briganti

chcieli j sprzeda w „Casa Fioravanli''.

Viola posza z domu z obcym panem

w brudnej sukience, w podartej koszuli;

lam wszystko byo ju przygotowanem.

kpiel jej dali, odziali, obuli;

dali jej pokój zasany dywanem,

mnóstwo batystów, koronek i tiuli,

kilka zwierciade, kanap z poduszk

,

dwa kandelabry i francuzkie óko.

Jedno zwierciado miaa z lewej stronv%

drugie po prawej, trzecie u sufitu.

Tapicer nawet by tern zachwycony

i w sufit haki bi peen zachwytu.
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Miaa te ganek na morze rzucony,

na wod z róu, srekra i bkitu,

cich, gbok, pust i niezmiern,

i Av szalie Asti, Szampan i Falerno.

jiyo poudnie. Siedzieli oboje

w parku nad morzem. Jej pyny z gowy
zotawych AV'osó\v wite w loki zwoje

na smukych rami()n ksztat alabastrowy.

Nosiia w domu na pól greckie stroje,

które jej wdziki kryy do poowy,

i teraz, av biaej tuniki rozciciu,

wida jej byo biae biodro w zgiciu.

Na morze oczy obrócia due,

agodne, smtne, czyste oczy l^sycliy,

i wodzc niemi po zotym lazurze

miaa w nich morza upionego cichy

bkitny umiech. W drobnej doni róe

trzymaa, wielkie widnce kielichy,

co miay w blasku widncych szkaratów

ten dziwny smutek konajcych kwiatów.

W liiaej tunice, w Avianku ró na gowie,

z róami w doni, cicha, zamylona,

bya, jak Nimfy gdzie w greckiej dbrowie

zrodzone z bani. A fala zocona



jej biae stopy braa za wezgowie,

lub zawisaa per u jej ona,

albo na róe i wos rozwinity,

wielkie i jasne siaa dyanienty.

Henryk ramieniem utoczy jej szyj,

lubien szyj, marzcej Charyty,

i czu jak serce u dziewczyny bije

w piersi okrgej, penej, póodkrytej.

Ile si aru pod t piersi kryje,

wiedzia i wiedzia, jak jej ócz bkity
mdlej z pod powiek, <^dy na pó zemdlona

w ty si przechyla, otwarszy ramiona.

Przed niemi morze grao zmienn icz:i

jrzesrebrzauego w lazur tioletu,

pokryte gaz oparu pajcz ,

co od w uk gitych gór modrego grzbietu,

hen, ponad sin zatoki obrcz,
wisiaa drca, jakby dwikiem Iklu

kdy wród laurów ukrytego Pana

w bkitne rytmy sennie koysana.

Siedzieli cicho, wsucliani w milczenie

odlegych pustek, w bezmiar wód wpatrzeni,

samotni, cisi, bez ruchu, dwa cienie

wysze z cyprysów tajemnej zieleni.
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Tylko swe zgodne jednotonne tchnienie

syszeli, wzajem do si przytuleni.

Tej chwili Henryk z nad róy kielicha,

., Yerweile doch, dii bist so schoen !...'* rzek z cicha

„ Yerweile doch!...'* Poza nim cmentarz ycia,

powide myli, albo wbite w boto,

wszystko stracone i nic do zdobycia

i serce prón stargane tsknot...

Przed nim?... Z przyszoci ciemnego ukrycia

jutro — twarz blad mierteln martwot
wychyla, widmo straszne i pokutne,

trwog niosc i jak trumna smutne.

„Yerweile doch! ...''^ Bo oto wczesna idzie

staro i ndza ciaa, co trupieje;

staro, w swej caej grozie i ohydzie,

staro, co lodem przeraenia wieje,

staro, kpana w tizycznym bezwstydzie,

wstrtna, okropna ; staro, która leje

na ndzne ciao ludzkie kube kau
i robi zgnie próchno z „ideau".

Staro, co amie, druzgoce i depce,

staro, co nurzy w szpetnoci po uszy,

staro, co yw krew po kropli chepce^

staro, co serce zabija, mózg suszy.
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staro, co pierwsza nad dzieckiem w kolebce

staje i krokiem si ode nie ruszy

i jak mier za niem bezustannie chodzi — —
wybracy bogów umieraj modzi.

,,V;/'weiledoch/..,^ Daremnie... Przesza cliwila,

przesza i wicej nigdy nie powróci,

liigdy ju wicej... Czu, e si pochyu

w nim co ku ziemi, zaspia i smuci.

Czar znik, jak lotnycli oboków flotylhi,

gdy je po morzu w nico wiatr rozrzuci.

Zrozumia, e w tej chwili do zenitu

doszo u niego uczucie dosytu.

Zrozumia, e ju wicej tu na ziemi

wydoby nic ju nie zdoa z uycia,

zanim go staro z szczkami trupiemi

chwyci, z ciemnego wypeza ukrycia.

Tu, nad Avodami siedzc bkitnemi.

sw najpikniejsz mia godzin ycia,

poród natury, jak cud, przy kobiecie,

jak wybujae w socu polne kwiecie...

I wolnym ruchem wyj z kamizelki

papierek, w którym nosi cyankali;

spojrza na rku mia zwitek niewielki

wzdrygn si po tem ju nic nie ocali —
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jednak czy warto y bez dzy wszelkiej,

bez pragnie, zudze, nadziei?... W oddali

zobaczy nagle w parku, Avród topoli,

pani Iren, idc powoli.

Pani Irena >za, a Henryk wstawa

nie bdc pewny, czy widzi na jawie,

czy te zudzenie go bierze na kawa,

i ambetuje, jak mówi w Warszawie?

Otii ! Tak, ona! Czyby nie poznawa?!

Ta sama ;L;il)ko i smuko w postawie,

te sanie riuhy, rysy... wite Ijogi

!

Irena! Ona?... Zerwa si na nogi.

Wraz z nim zerwaa si z awki Viola,

która dotychczas patrzaa na morze.

Stana smuka, gibka jak topola,

a na twarz wyszy jej rumieców róe —
zaenowaa j szatek swawola,

które wiatr lekki podnosi ku górze,

wic si ogarnia rczkami, ])ó dzika,

l)ó przestraszona patrzc na Henryka.

Hani Irena staa blada caa —
w jej oczach tysic zawiecio bysków,

zda si, e nagle na gaz skamieniaa

i bya, jak statua z wodotrysków.



albo monument .. List, który trzymaa

w rku, od palców kurczowych ucisków

zwin si w biay, pomity papilot —
a usta byy jej, jak dziaa wylot,

dopóki lontu kanonier nie zniy...

Straszliwy otwór... Wtem krew jej na lice

l)uchna, o krok jeszcze przysza bliej

i na Henryka oczów byskawice

zwracajc, oczów, jak sier kolcozwierzy.

list odrzucia precz na fal nieyce

i lady Makbet ruch z trzeciego aktu

czynic, przez zby rzeka: *To jian tak tu!'!.

To, gdy ja myl, e pan schnie z aoby
i o mnie tylko myli, za mn jczy,

pan tu z dziewczyn wosk r!... Boe! Ktoby

pomyla?!... To ja!... A pan tu si wdziczy

do jakiej Woszki ! Ja... Nie! To wartoby

w powie... Ja myl, e on si tu mczy,

e on tu kona od prze.szo dwunastu

miesicy a on tu... non ! ca surpasse toni!

Ha! to zaiste godne pana, w taki

ubliy sposób bezbronnej kobiecie

!

Poznaj pana — — zawsze pan jednaki —
nic sie nie zmienia wida na tvm wiecie,
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poznaabym ci wszdzie — ach! te krzaki,

jeszcze si podr gdzie ! — postpujecie

zawsze jednako z nami — po tym kroku

pana poznaabym w najwikszym toku!

Lecz teraz kwita z nami ! Ju na wieki

!

Syszysz pan? Oest fini — fini a jamais

!

Je ne veux plus vous voir! Ou suis-je? Chez cjtii?

W jak rozpusty straszn wpadam jam?!

Wyprowad mnie pan ztd ! Ja bez opieki

!

Mój m, ten baw... to jest... Przez tak dam!
Przez tak... tak si da skompromitowa!

Non ! Oest trop ! Zaraz pan mnie ztd wyprowad!

Albo... ah ! ah ! ah!...» - krzykna i pada
prosto ku Henrykowi — ledwo zapa —
Yiola na to patrzaa poblada,

a deszcz jej cichych kropel z sukni kapa,

wreszcie spytaa, czyby przecierada

nie przynie, widzc, e Henryk ju sapa,

i pooywszy t signor na niem

zanie j do pokoju przed skonaniem?

Henryk powoli przytomnia — — na rkach

mia swoj dawn, kochan, stracon,

dawn Irenk o tych samych wdzikach,

które mu dusze czvniv szalona

;



wosy jej znowu rozsnuy si w pkach,

gdy przewiesia w ty gow zemdlon,

z pod gorsu piersi wyjrzay z ostrona,

wstydliwie, jakby pytajc, czy mona?...

Na rkach czu j swych ca zwieszon
,

czu ciepo ciaa jej i jej oddechu,

przy piersi czu jej falujce ono,

czu krew ttnic w jej yach w popiechu,

czu swoj dawn, kochan, stracon...

A ona zwolna, w smtnym póumiechu,

pó powiek wzniesie i pó ust rozchyli

zbladych, podobnych pó rozwartej lilii —

i patrzy... Wszystko pierzcho mu z przed oczu,

cierpienia, mka, gniew i wszystko potem —
zanurzy palce w jej gstym warkoczu,

co si pod soca wiato byszcza zotem,

schyli twarz w oczu jej mglistem przezroczu

zadrgao wiato — — nagle rk mu splotem

obja szyj — — i czoo im z czoem,

usta z ustami spoiy si spoem...

Jak dugo trwa ten czar któ takie chwile

liczy — — lecz nawet Henryk uczu ycie...

On, co przed chwil chcia si skry w mogile

przed nud : ton, jak chopak, w zachwycie,
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jak chopak, gdy ju poczu si na sile

schwyci dziewczyn wpó w owsie, lub ycie,

i w ty przegiwszy nieledwie ku ziemi,

spoi jej usta z ustami swojemi.

O gdyby chwila pierwszego objcia

moga by wieczn!... Któ tego niepomni :

Te tajemnice, te nieznane wgicia,

te skryte czary ksztatów... Któ zapomni?

Pierwsze zblienie ust do ust dziewczcia,

co oszaleni i unieprzytomni,

pierwsza pomienna rozkosz noc pón...

„ Yerweile doch ! Du hist so schoen !'*... Napróno...
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Scena przedstawia sad wiejski, we wsi podkrakowskiej, Wiel-

ka liwa, pod któr stoi tawka darniowa. W gZbi przez

drzewa wida chaJupy. W dali wsie, koció,

potem puszcza lena.

WOJTEK (siedzi na aivce darniowej pod liw).

Cheba by mi od maleka

bez ciemi bito,

bez ciemi bito,

zby jo se nie do rady

z kazdom kobiet

,

z kazdom kobiet I

Cheba by mi od maleka
tatu nie bili,

tatu nie bili

:

ebym jo nie wiedzio jako

powróz krcili,

powróz krcili...

E cóz to ?

(Wjeda konno Zawisza Czarny^ zbroja czarna.

Pa%vie pióra na hemie, kopia, miecz, tarcza).

ZAWISZA CZARNY.

Suchaj chopie : czy daleko

do domu pana Mateusza z Góry?
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WOJTEK.

Bdzie trzy mile. Ha, za ona rzek

,

trzeba przejecha mocar. potem bory.

ZAWISZA (odwraca si za siebie).

Wytchniemy koniom.

{Wchodzi hi'o. Zawisza zsiada, opiera kopi

o drzewo. Iwo wyprowadza konia i %vraca\

WOJTEK (patrzc za scen^

A có to za dziwo

pan wielkomozny po za sobom wiodom

z takom jak z ognia uplecionom brodom?

ZAWISZA {do orier?nkai.

Pomó ksiciu zesi z konia, Iwo.

{Do chopa).

Co to? To Bóg da okazy szczliw
takie wam dziwo przywie, moci chopie.

WOJTEK.

To Miemiec?

ZAWISZA I naladujc go).

Miemiec.
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(Wchodzi Felshurg ze zwizanemi rkami,

za nim Iwo).

WOJTEK.

A bez cóz w konopie

Zwizany: (Do giermka) Cy si icli miocie bili :

ZAWISZA fdaje potakujcy znak gow).

WOJTEK.

Chop ze z wos musi by, wielmony panie,

kiecie handryg tak starmosili

!

Ej ha! Ale obydwa? (Giermek zaprzecza giestem)

[Nie? Ej wiera I

To wos samego za chorgiew stanie I

ZAWISZA (do Ftlshurga).

Niech wasza mio o pie si opiera

odpocz nieco. {Do Wojtka) Pewniecie z lej

[wioski

kochany czeku : Jake si woacie r

Wojtek.

ZAWISZA.

A czyje?

a potem ojców.

WOJTEK.

E ta naprzód Boski,
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ZAWISZA {hnieje si).

Hahaha ! Wybornie

!

A macie wy tam co zje w waszej chacie?

WOJTEK.

E dy ta pr/.ecie dwadziecia lat yj

,

kiedybym nie jod, toliym pewnie nie zy.

ZAWISZA.

^^'esoy jeste? Co?

WOJTKK.

Prosem pokornie —
jesce mi na mój pogrzyb nie prosili.

ZAWISZA.

No, na twe zdrowie chtnie co wypij

i zjem co.

WOJTEK.

Jo tez niebedem nie wierzy

ze mi zycycie tego zdrowia scerze.

A tez wos prosem piknie, moi mili,

jedcie — chaupa std o dwa pacierze,

tam, pod tern drzewem, co widno, garbatem.

ZAWISZA

Nie, tu nam przynie co. Id z nim Iwonie.



{Wojtek i Iwo wychodz).

Jakim mi cudnym ten kraj pachnie kwiatem

Same mi id do pacierza donie

i do podziki, em si ju szczliwie

do kraju dosta .. Ksi mi w podziwie,

znajc nasz jzyk, suchasz... Ale, prosz,

spojrzyj dokoa... Gdzie masz takie zboa?

U was, nad Renem, Winogrady av kosze

kad, lecz patrzaj, czy tam u was zorza

ozoci kiedy taki an pszeniczny?

wviskrz\* kiedy takie kosy ytnie?

Czy si tam habry mieni tak bkitnie

i róe maj taki zapach liczny?

A przecie proste, polne... Tak puszcz

widziae kiedy? Kiedy psa w ni wpuszcz,

tur ci zaryczy w niej i ubr zahuczy

z dug do kolan, kdzierzaw brod.

Nie wiem, czego si czowiek wiatem wóczy

majc tak cudny kraj... O polska cudna

Avsi! którm nieraz, nad Dunaju wod
ni, wsparszy gow na koskiej kulbacel

O wsi, wezoa, pena gwaru, ludna,

pikniejsza, nili weneckie paace

i maurytaskie wierze... A dopiero,

ksi von Felsburg, kiedy to zobaczysz

te krasne dziewki, a panny ze dworu

!

Moe si wosk nie zdobi maniera,
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ani nie maj takiego poloru,

jaki u dworek widzia gdzie paryzkich,

lecz si przekonasz i przyzna mi raczysz,

e u nas w Polsce niema drzwi tak nizkich,

zkdby ku tobie wychyn niemoga

ksiniczka, alboli królewna... Ksi!
Prawica moja na polu ci zmogli\,

móje, lecz pozwól, e ci z pt rozwi.
Nie chc, aeby do polskiego kraju

we smutku wjeda i klnc SM'oj dol.

i-KLSKURG (zdzkoiony).

Takiego u nas niema obyczaju

:

podug umowy wzie mi w niewol.

ZAWISZA.

P)óg da, e przv lwem siodle nie musiaem

jako niewolnik wchodzi w moj ziemi.

FELSBURG.

Sdzc po lobie i lym chopie, plemi

wasze jest lgic.

ZAWISZA.

I duchem i ciaem

Bóg nas opatrzy, to te da Bóg aski,

niejedna wasza zbroja prynie w trzaski.
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FELSBURG,

A 11JO te wasza.

ZAWISZA.

Ano, jak Bóg zdarzy.

fPrzt-chodz %L<ieniaczki — hije dzwon poudnio-

wy na Anio Paski — klfiaj).

O jak cudownie pochyliy gowy

!

Dzwon parafialny oddzwania poudnie,

poklky w zbou, jak mak purpurowy,

i zrumieniy si gowami cudnie.

Dzwon parafialny w bkity wybija —
Zdrowa Maryja... (klka na chwil)

(Wchodzi Hanka) Có to za cud Boy?
{^Do Hanki) Daleko idziesz?

HANKA (wskazujc gow).

A do tamtej chaty.

ZAWISZA.

To twój brat: Wojtek?

HANKA (zdziwiona).

A zkd go pon znajom ?

(Sycha piew daleki).

Mój. ido dziewekj Johymkowe dziewcta pie-

[wajom.
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(Przechodz dziewczta bokiem sceny — far
si zatrzymuje).

Dziewczta icie podobne do róy.

AV caem cesarstwie takich u nas niema.

ZAWISZA (z umiechem).

Przy takiej ciepa w polu bdzie zima.

WOJTEK (wraca z Iwonem).

Tatu i mama pokornie wos prosom,

cobycie wstpi racyli w ich progi

wielmony panie. Przyjmiom was z rozkosom,

kazali piknie podj was pod nogi.

A i tez bardzo prosom wos niemiele,

cobycie ucci racyli wesele

siostry najstarsej mojej, co si rano

po lubie jutro zacnie. Kiebycie si

przespali u nas — momy wiee siano,

a potem dalej konik wos poniesie...

I tego Miemca tez wecie ze sobom,

was cek powiada, ze on nie jest niemy.

Uccijcie dom nas rycerskom osobom —
[Wskazujcie Hank).

A to jest siostra moja Hanka.



Wiemy.

fZawisza do Felshurga .

Chopi nas prosz do siebie w gocin.

Pójd ze mn, panie.

FELSBLRG i zdziwiony).

Chopi.- Niechaj zgin

jeelim kiedy sysza co równego I...

Su ci, panie.

(Zawisza chce rozwiza peta, Felshtirg cofa

si zdziwiony).

ZAWJSZA.

Prosz
,
prosz , ksi —

sowo ci tylko twe rycerskie wie
i wasne twoje przysigi ci strzeg.

Iwo, poprowad konie.

(Wychodzi Wojtekj Zawisza, Felsburg —
dziewczta zbliaj si do Iwonaj.

HANKA (do Iwona.

A ten drugi

to co za jeden?

IWO.

To rycerz z cesarstwa.

Spotka si z panem moim u granicy.
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Jecha samotrze, majcy dwa sugi.

Peno si wszdy wóczy tego psiarstwa

z wstk przez rami, alko u przybicy,

a nazywaj si bdni rycerze.

Mówi, e szuka u nas przygód jedzie.

Sowo do sowa, rk sobie dali.

e kto drugiego z sioda na ziem zwali,

jak niewolnika z sob go zabierze.

Mój pan, co pici obala niedwiedzie,

ino mu pod bok raz przytkn kopij —
patrz: mój Niemiec ju bem ziemi ryje!

itZlEWKi (^miej si).

Ha! ha! ha!

IWO.

Sudzy uciekli lasami,

a on tak w ptli drugi dzie ju z nami

jedzie, a dobrze, e po polsku gada,

lo si czas nie tak duy pustkowiami.

BRONKA.

A takom brod mo, jakby u dziada,

ino ze mody i nie brzvki.

Ani!

Roz ino spojrze, zna ze oba pani!



IWO.

Mój pan si zowie Zawisza z (rarbowa,

herbu Sulima, a od zbroi czarnej

zwany po dworach i zamkach Pan Czarny.

HANKA.

z daleka jadom '-

IWO.

Hej ! Droga to zdrowa I

W Augsburgu pan mój zwali ród areny

dwudziestu piciu wybranych rycerzy.

Byli tam Wosi, Xiemcy, Saraceny,

naród okrutny, co w Boga nie wierzy.

BRONKA (zachwycona).

O jej ! I takim dal was panic rady ?

MAGDA.

A po cóz oni sukali nim zwady r

IWO.

To nie s zwady adne, to turnieje.

BRONKA.

Ej, to podobnie i u nas si dzieje

u króla w zamku; powiada Zych z Bonia,

co suy panu z Kurozwk do koni.
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HANKA.

Pódmy. Juz M'idz bydo z pola goni

moja najinodsa siostra. (Do Iwa) Biercie konia.

Bestyje cakiem obgryzy ha róe

!

MAGDA.

A po co pan was jedzie tu ?

IWO.

Ma w Górze,

u Avojewody podj sum pewn
zoon mu tam w zapisie przez krewn.

(Sycha piew in^zki):

Heje ino haj

!

Zieleni si gaj,

ej zieleni, zieleni pole

!

Grajze skrzypku graj,

moje serce kraj,

hej na dol , ej na niedol...

(Z innej strony):

Dolo, dolo ty,

nie przepaceni zy,

ani miech ci przetrzyma zdole...

Heje ino haj,

zieleni si maj,

hej zieleni, zieleni, zieleni pole...



(Ten sam pejza, — Noc).

ZAWISZA {pod liwk , hez niecza).

Jak mi ci ludzie dobrzy ugocili,

jaka w nich yje szczero i prostota — —
kiedy uczywo w piecu zapalili, -

to mi si chata wydaa ze zota

od ognia, co bi pomieniami w gór
i witych Paskich wiszcych na cianie...

Ogromn rozpi Bóg nade mn chmur
gwiazd. Zda si zote nieba rusztoAV'anie,

na którem lega kopua niebiosów,

jak owe wielkie minarety wschodnie...

Sycha szum boru i szmer cichy kosów —
lekki wiatr idzie i powietrze chodnie...

Sodko mi bdzie gdzie na szopie kmiecej

rozkowa zbroj i wycign czonki,

nie w naddunajskiej niemieckiej fortecy,

albo wgierskim zamku... Kwiaty z ki
pachn... Kto idzie... Kto to?

HAJKA (przechodzi minioj.

To ja, panie.

ZAWISZA.

Kto ? Córka ? Hanka ?
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HANKA.

Tak.

ZAWISZA.

A gdzie ty. pro>»z

,

idziesz tak póno ? Co ?

HANKA.

Zbiego nam losze

,

musiaam apa. Jaze na polanie

paso si. Z takiem to mitrgi tyle,

bo gupie.

ZAWISZA.

Usid tu przy mnie na chwil.

HANKA.

Tatu was panie w rk caowali —
gdzie ja bym miaa!...

ZAWISZA.

A tomy wraz przecie

i wieczerzali i obiadowali.

HANKA.
E, to co inse...

ZAWISZA.

Side — bodaje ci!

Nie inksze... Felsburg pi? Ten rycerz cudzy?

A Iwo?
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HANKA.

pi, ha, ka i nasi sudzy.

Widzisz te gwiazdy wiecce na stropie ?

Podoba ci si , co ?

HANKA.

Podoba, panie.

ZAWISZA.

Cyt! wierszcze polne poczy piewanie...

A ty, Hanusiu, gdzie pisz'

HANKA.

Zimuni doma,

a teraz latem piem w sianie na sopie.

W zimie namoci si w chaupie soma,

legnem i piem.

ZAWISZA.

Jak cicho...

Cicho, panie,

jakby nad wiatem byo podniesienie. fPausaj.

Kiej ksidz podniesie monstrancyom w kociele,

to si tak cicho robi. fWschodzi ksiyc).
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ZAWISZA.

Na sklepienie

wychodzi ksiyc.

HANKA.

Cie si biay ciele

na drzewa. Strasno pojrze dookoa.

ZAWISZA.
13oisz si r

HANKA.

Ej nie, cegóz bym si baa?

Ale lam z rzeki to casem tak woa,

jakby kobieta we wodzie jcaa,

a casem z lasu idzie takie wycie

jak wilce.

ZAWISZA.

Wilki.

HANKA.

O nie! Ozrónicie

do razu Avilcy gos. To som upiory

akome na krew ludzkom. Stryk Jemioa,

co za lenego jest u pana z Góry,

nieroz je widzia.

ZAWISZA.

A to si kocioa
nieboj one czarty?



HANKA.

Koció stoi

zamknity, zretoni ino cort si boi

kocioa; inksy duch, to tak jak ludzie,

i do kocioa nawet kie clice. pudzie.

ZAWISZA.

Poszaby teraz tam w t puszcz ciemn ?

HANKA.

Coby mi wilk zjod, abo ze porAvao?

Nie posabym tam za nic

!

ZAWISZA.

No, a ze mn?
HANKA.

E, i wos panie na t pusc mao,

chociecie tacy, jak pó dbu. Ale

spa si wom nie chce?

ZAWISZA.

Nie. Tak mio mi tu,

kiedy si patrz tam na owe dale

zasiane zboem ; kiedy z wiey szczytu

kocielnej czasem bynie krzy zocony,

a tu przy sobie polsk mow sysz...
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Trzy lata obre mi trzyma}^ strony,

ronem narody mia za towarzysze

i róne mowy... Có ty przez dzie cay

robisz Hanusiu ?

HANKA.

W lecie w polu robi

,

a zimom pótna uprzdziemy sobie.

Przódziej my krowy ze siostrom pasay,

co si wydaje za Mikoajcyka.

ZAWISZA (do siebie).

Ta prosta mowa jest mi jak muzyka

najcudowniejsza. (Do Hanki) A ciebie wyd:>j

ju gdzie za kogo ?

HANKA.

Ciotka nom ta raj

Staska ze myna, a i Zych z pod lasu

przychodzi do nos, ale ja ta casu

mom jesce pene naramicko. Wol
tak, jako dzi jest. Wyjd sobie w pole

kiej chc, zapiewom, nikt na mnie nie krzycy,

ani kutasków niemom przy spódnicy. (Pauza)

Jesce si tego dosy nauzyj.

ZAWISZA.

A có ty lubisz najwicej?



Kiej w zimie

ogieii si Avielgi zapali w kominie,

matusia pótno przdom, tatu drzymie,

a ni si duga na wrzecionie wije:

to lubi sucha, bajek. Przyjdom ludzie,

to o przerónych dziwach nom ugwarza 1

O Waligórze, takim wielkoludzie,

co najwyzsego drzewa siga twarz!

O Wyrwidbie, co mu bywa bratem,

a pasa bydo topolowym batem.

Zacem o smoku gwarz z pod Wawelu
i o tym Kraku, co go otru siark ,

o piknym Jasiu i lubcyku zielu,

i jako rycerz si jeden z mocark
carnokiznicom dopóty próbowa,

aze si Panu Bogu polubowa
i wtedy zmóg jom. Take prawiom ludzie

o górach Tatrach, co ha za borami

stojom, jak wielgie dzwonnice i domy.

Tam jest okrutna pustka i bezludzie,

kraj zaronity niegiem i lodami,

drzewa tu nase przy hatych jak somy,

a nic nie rodzi si , ino kamienie.

Tam jest król wów, w koronie ze zota,

z rogami z miedzi sarny i jelenie,

a kiedy spa ma na doliny sota
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i wielga powód,: to z za gór wychodzi

mnich, z wiatem w rku i noc si wócy.

Tam cita gowa po polach si tocy,

aho po liagnach i mocarach brodzi

wieccy okiem: A Icról wów strzee

skarbów ogromnych wraz z t cit gow.
Mówiom, ze zota, co tam jest, poow
przysypa moznaby krakowsk wie.
Ale tam strach i, bo si król wowy
broni tysicem pysków, a kiej gwinie,

tysic mu wezów jak z pod ziemie brynic

i trzaby schodzi av okrutne parowy

i do przepaci, gdzie ze duchy siedzom.

Mówiom, ze miso tam surowe jdzom
tamtejsi ludzie, ale ich jest mao,

bo kiej Tatarzy tu do Polski wpadli,

na deskach ludzi powizanj^ch kadli,

a komu gowy za desk wystao,

cinali równo. S tam dwie wsie, zwane

jedna Ludzimierz od tego mierzania,

druga Krakusów*), bo usy urwane

zabitym tamoj licyli Tatary

od popónocy jaze do witania. (Pauza).

Kady cek o tem opowiado stary,

a dziao si to temulroków dwiecie

za króla Leska.

*) Kraj lisów.



ZAWISZA.

Gdy sucham, zda mi si

e maurytaskie zocone powiecie

s jak brzkania po cynowej misie

przy polskiej gli... (Pauza).

(piew mzki zdaleka)

Heje heje haj

!

Zieleni si gaj,

hej zieleni, zieleni pole...

Grajze skrzypku, graj,

moje serce kraj

hej przyso mi, ej na niedol...

Nie rok i nie dwa

kochaem jak trza.

ej nie widzioem po za ni wiata —
grajze skrzypku, graj,

zieleni si maj,

jaskóecka nad rzekom lata...

HANKA.

Koniuchy przy koniach

nuc, to pie si roznosi po boniach

jakby jom gwiazdy siay... Miejcie panie

dobr noc. Matu w komorze na sianie

wam umocili...

ZAWJSZA.

Dobranoc... Noc gucha...
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Gdzie tam na polu zawodzi koniucha

i lipy pachn... (zasypia).

(Zjawia si Wid).

WID.

(figura fantastyczna, dugi czarny paszcz —
twarz mao widoczna — wieniec dbowy

na gowie).

Bez trwogi i zmazy

o drzewo wsparty rycerz we nie odpoczywa.

Marz mu si wojenne, ogromne obrazy,

gdy sztandary, jak wicher, obala i zrywa

i nadczowiecze rzeczy dokazuje mieczem.

Marzy mu si potomna, niemiertelna sawa,

i stanie si widzeniem jakiem nadczowieczem,

a imieniem swem wiar stuleciom nadawa

i podawany bywa w pamici, jak cudy.

Marz mu si widziane miasta, morza, ludy,

królewny, co umiechy kopytom rumaka

podcielay jak dywan wzorzysty i wonny,

a jego ko unosi, jak wielkiego ptaka

i
w snach królewskich wieci, jako posg konny.

(Pauza).

Wiecami laurowemi wieczono mu czoo,

królowie nalewali mu cypryjskie wina. —
a oto zatrzymao go dzi polskie sioo

i do snu koysaa go wiejska dziewczyna
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i lipy si ponad nim rozwoniy cudnie...

Ksiyc wielki i zoty, jak soce w poudnie,

nad gow jego stan cichy i wspaniay,

jak tarcza Achillesa, pena witej chway.



Pejza ten sam. — Dzie. — Chopi, parobcy, baby, dziewki

w weselnych strojach, Zawisza, Felsburg, Iwo, muzyka. —
awy wyniesione przed dom. — Stoy zjedzeniem

i napitkiem.

ZAWISZA (siedzi na awie).

Ksi von Felsburg, czy widziae kiedy

u was nad Renem podobn ochot?

A co za chopy poród tej czeredy!

Tylko ich ubra w mied i hemy zote!

A dziewki ! Xa cze rycersk ! Niech zgin

jeelim widzia pikniejsze w Prowancyi,

kiedy jechaem na dwór do Madrytu,

cho mówi, e tam najpikniejsze Francyi

rodz si dziewki. NaM'et niechaj mi tu

przez ca wosk wielbione krain

owe piknoci sawne Wenecyanki

przyAviod : nie dam za nie naszej Hanki

albo Maryki!

GOSPODARZ OJCIEC WOJTKA {do Zawiszy).

Pijcie, jasny panie

!

Dla takich goci miodu zawse stanie,

choby si pscoy miay wciec od prace !
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MATKA WOJTKA (do Zawiszy).

Prosem, ich mio racom na koace.

ZAWISZA.

Ha ha! Miód idzie od nóg a do gowy!

Ja sambym av tacu wyskoczy gotowy

!

A wasza Hanka, jak ania, jak sarna

!

GOSPOD iuz (uradowany).

Mówiom ta ludzie, ze dziewcyna warna...

STARY CHOP (piewa).

Kiedy ci si spodobaa Hanka Makowa,
Zatacujze s nami razem, panie z Garbowa

ZAWISZA (mieje si).

Ha ha ha! {Do Felshtirga) Syszysz, co piewaj?

ycz,
aebym w plsy poszed z nimi razem

!

FELSBURG (zgorszony).

Szanuje, panie, wasz cze zwierzchnicza

i pasowanie rycerskim elazem...

Z chopami taczy!...

ZAWISZA (zniecierpliwiony').

Ej, godny rycerzu!

Czym prawy rycerz, na swoim pancerzu

masz wypisane! Hej! Miodu mi szklank!
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(Bierze Hank do taca).

MATKA (do ciotki uradoioana i zachwycona).

O rety! Rycerz ujon nasm Hank!

ZAWISZA (przed muzyk z Hank).

Kiedym ujon, trzyma bd

,

kiem podskocy, nieusid!

CHOPI uradotoaui.)

ej ha!...

{^Zawisza taczy).

CZAJA.

Jako si pon rycerz obraca!

MATKA.

A nasa Hanka przy nim lalka! caca!...

(stary chop pie-wa.)

Kto ci bdzie trzymo do krztu, kto bdzie niacy,

kiedy u nos pon z Garbowa s tobom zatacy?...

(CHOPI hniej si).

Haha! Hahaha !

(matka mieje si.)

Stary zbereniku !..

.



KRUEL (pijany do Felsburga).

Nie potaciijes \\xoz s nami, Miemcyku?

FELSBURG (oburzony).

Precz ! Ty kanalio !

KRUEL.

Cóz si pon tak sierdzom r

Wchajcie psa w nos, kie wom chopy mierdzom!

(Odchodzi).

i'Zazvisza siada. — Zblia si^ Czaja).

CZAJA (z oracy).

Niech si ich mio nie obrazi. Scytu

Maciek Rudawski dostpi zascytu,

ecie racyli, panie katelanie,

do taca powie jego córk Hani,
ani to nie jest, panie wojewodo,

wasej lacheckiej cnocie z adn skod

STARY CHOP I przerywa).

Ani rok, ani dwa,

zrobiom troje obydwa

!

CZAJA (do starego chopa).

Cichaj ! Bez to — —
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KLINIEC (wyrywa si z oracy).

Kuba, pockoj ! Moci
rycyrzu ! My tu, chocioz ludzie proci

i nieuceni...

CZAJA.

Pockojze! Niech skoc!
(Mówi) Jako to ano wiecce nom soce,
abo te gwiazdy, co jak zotom kas,

nosio je Pon Bóg nad chaupy nase:

lak...

KLINIEC.

Co ta bedzies jegomoci prawi

o gwiazdach ! Panie wielkomozny ! Wstawi
roz wity Pieter...

(Wystpuje z piiharkietn Klima').

GOSPODARZ.

A kiz wos ta licho!

Cózecie tacy do gby zawzici!

Klima chcam mówi

!

CHOPI.

Cichojcie la! Cicho!

Cichojcie wsyka, kaj jacy jezdecie!



KLIMA (mówi powanie, powoli, z godnoci).

Wielmony Panie z Garbowa ! Izecie

nie pogardzili nami, ale z chci

na te weselne gody przyby chcieli,

a koac-ecie i miodu przyjli:

piknie kaniamy si i ik mioci
dzikujem z duse. — Jako onych goci

ojciec Piast wito we winiowym sadzie

cm mia w komorze i w izbie podrcnem:

tak my wos sercem tu witomy wdzicnem
i rado z tego jest w caej gromadzie.

Ale jako my wos, wielmony panie,

w ucceniu momy : przez urazy wasej

i sami nienojzgorsi. Po wse casy

za wolom Boskom, z dziada i pradziada

na Radolinie siedzom Radolanie,

jako to mówiom : kiedy drzewo pada,

na jednych lasach rosnm drugie lasy.

To tez nie bdzie wom za wstydem s nami

grzecnie uciesy si i z dzieuchami,

potacy, a cho som by wos ureli

król : policka wom nie zakwitn panie,

bo jako my som z ojców Radolanie,

tako i one s nie od macochy,

lec ojcowicki godne, jak janieli

cyst i bogobojne, a kaj matki

nos porodziy i kaj dziadów prochy
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leom : tam i nos przyjmie ziemia wita,

A dzika Bogu som wselkie dostatki

aby i takie ugoci panita,

skoro po barciach Bóg nom pscoy chowa,

owsa i chmielu na piwo nagodzi

i na kolce psenice narodzi.

A wy ta wsyka co suchocie, w prónv

ponaliwojcie se kubek, na zdrowie

wypi dzi pana dziedzica z Garbowa!

Zdrowie do wos, panie wielkomozny!

(Trca si z Zawisz kubkiem).

ZAWISZA (wzruszony).

Kochani ludzie! Na podzikowanie!

Jako wspólnego nam w^szystkim pradziada

Piasta: niechaj was strzeg anioowie!

Niech si wam darz pszenice na anie,

nieci si wam rodzi owies, mno stada,

a Bóg twarz ku wam dobrotliw chyli!

Z serca dzikuj wszystkim, moi mili!

Ja, pan z Garbowa, rycerz, co na dworze

cesarskim wchodz , kiedy drzwi otworz

,

którym z królewien i ksiniczek rki

w szrankach bra wiece, podarki i dziki,

którego znaj hiszpacy królowie

i doa woski: pij wasze zdrowie!... (Pije)



CHOPI (krzyczi.

H uh a ! . . .
[
Muzyka gra).

ZAWISZA.

A teraz jeszcze, zanim w drog rusz

,

pani wójtowo — pójdcie ze mn w koo!
Kiedy wesoo, niech bdzie wesoo

!

Graj nam, muzyko I Hej, na moj dusz!

(Taczy z wójtow. Chopi za nim).

CZAJA.

Jak si pon lachcic rozochoci s nami!

KLINIEC.

Jaz iskry krzese z ziemie podkówkami

!

AGATA.

Wójtowo kieby do niebiosów wzita

!

KOHDULA.

Do mierci to to wesele spamita!

STARY CHOP (piewa).

Obracoj si, obracoj si pani wójtowa,

a ty za niom, a ty za niom, pnnie z Garbowa
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KRUEL (piewa).

Pójdzie o tern gos seroki z wioski do wioski,

ze tu tacy razem s nami dziedzic garbowski

!

CHOPI I BABY.

Huha!
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Scena przedstawia si z arkadami otwartemi na powietrze,

na arkadach duy balkon, tak dZugi, jak cala sala na dole.

Schody po lewej rce od widza prowadz z balkonu na dó
za scen, tak, ze ich z widowni nie wida. Sala na dole za-

stawiona stoZami przygotowanemi do uczty. Do sali prowa-

dz dwa gówne wejcia: z lewej od widza, którdy zejdzie

z balkonu Zawisza; z prawej, którem wejdzie wojewoda

z gomi. Rodzina wojewody w kocu aktu równie wcho-

dzi od prawej. Pora pónego wieczoru.

Na balkonie.

DWINA, ZAWISZA (Dwina siedzi w ty przechy-

lona na awce. Zaiatsza soi).

DWINA.

Przecie przyszede?

ZAWISZA.

Albo mnie czekaa?

DWINA.

Nie widzisz, em jest jako pomie caa?

ZAWISZA (drwico).

Dziwne, bo wieczór dosy chodny dzisia.
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DWINA.

A w tobie krew jest, czy woda?!

ZAWISZA.
Jak komu.

DWINA.

Ale jest we mnie chciwo krwi tygrysia!

ZAWISZA.

Ale, tak sdz troch mao sromu.

DWINA.

Co mi srom, gdy mi ar piersi rozsadza!

ZAWISZA.

Ale jest w ludziach nad krwi duszna wadza.

DWINA.

Czy ty nie widzisz, nie widzisz, nie widzisz,

e jam jest caa ogniem, burz , szaem ?!

Nie bije w ciebie ma krew? Krwi mej wary

nie rozpalaj ci y na czerwono,

nie bij w ciebie, e ty tylko szydzisz?!

e ci si lica mode nie czerwieni?!

Nie sucha! Szydzi! Moich sów szalonych

i moich oczu szalonych nie sucha!...

Stoi, jak gdyby urzeky Marzann — —
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suchaj! Nie przyjdzie tu nikt! niema ducha!

Pójd!... Tu na awie legn ci — i niechaj

grom potem we mnie trzanie

!

Nogi okrc ci warkoczy splotem,

ramiony, jako warkoczem owin !

Twojam ja! Twoja! Twoja I

ZAWISZA.

Szalenico!

Nie wiesz, e kocham twoj siostr Ewk ?

I có ty mylisz, e bd w gocinie

komu uwodzi w ganku gupi dziewk ?

!

Niechaj mi pierwej szatani pochwyc

!

Niech moje imi bez pamici zginie ! ( Wychodst).

WOJEWODZINA (wchodzi).

Czegó ty paczesz, gupia ?

DWINA.

Matko! Matko.

Kocham go ! kocham ! i od przytomnoci

odchodz z dzy, z pragnienia, z mioci!

WOJEWODZINA.

Któ to ci zowi Amorow siatk ?

DWINA.

Zawisz kocham

!
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WOJEWODZINA (zdziwiona).

Zawisz? Dla Boga!

Panu Zawiszy z Garbowa zbyt droga

Dwina Górzanka! Za daleka droga!

Ewa... no, rycerz, chocia z mniejszej szlachty,

tylu zwyciztwy po wiecie wsawiony —
ale ty, Dwino! górna Dwino! Ach! ty

warta ksicej, królewskiej korony!

I nie rozumiem, bo Zawisza wczora

o rk Ewy prosi?

DWINA.
On te Ew

kocha — a jam jest od kochania chora,

a mnie jest, jakby kto pod skrzydo mew
ugodzi strza, jakby kto podpali

kwitnc jabo... On mn wzgardzi, matko!

Juby sam czart si nademn uali,

a ty tak patrzysz zimno?!

WOJEWODZINA

Jakto? Gadk
ty pochylia tu twarz przed Zawisz,

a tam ju ukad lubny dla was pisz

z ksic w dole przysigi pieczci?!

DWINA (zdziiinona).

Co mówisz, matko f*!



WOJEWODZINA.

To, e Felsburg ksi
z tob si wzem maeskim powie
i bdzie królem przy Boskiej pomocy

!

Dzi tu przyjeda mój brat Wszebór z picia

synami; Lutych, Jarosaw z Zaprocy

i mnogo innych. A ju niedaleko

giermkowie ksicia, co byli uciekli,

do znaczny poczet z Niemiec tu przywlekli,

aby go odbi Zawiszy. Nad rzek

stoj w przylaskach. S tam i Krzyowi,

których spotkali oddzia. Ksi gociem

bywa w Malborgu. Szybko wic urociem

w potg zdoln da szacha królowi.

Albowiem spi<^ek na Jagiey gow
uoon córko. Z Wielkopolanami

z wal go ztronu. Ksi Felsburg swoje

z Niemiec przywiedzie wojska i krzyowe,

które w Krakowie na Zamku osiedli.

Witod niechybnie poczy si z nami

!

Mieli mamazy pi — proch bd jedli!

A ty — na tronie z ksiciem!

DWINA.

Matko ! Stoj

jako zalniona nocn byskawic!

To sen! Twój, czy mój matko ?! To szalestwo!
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WOJEWODZINA.

Dowiesz si , kiedy za rk ci schwyc
i ksiciu odda powiod paniestwo.

DWINA.

Malko ! Na Boga ! Toby prawda bya '!

Ja... on króla ?!

WOJEWODA (wchodzi).

Czy ^\'szystko w kuchni gotowe na dole?

WOJEWODZINA.

Wszystko.

WOJEWODA.

Wdziej szaty witeczne Jadwidze,

take t kap bramowan, bia,
i oczekujcie w suchu na m wol,
gdybym was wezAva kaza. Wino w kadzi

czy stoi?

WOJEWODZINA.

Stoi.

WOJEWODA.

Rozkaz daj czeladzi,

aby pochodnie miaa w pogotowiu

i smolne wiechy niech u bramy wisz.



Noc ciemna, chocia ksiyc nie na nowiu

i niebo chmurne.

WOJEWODZINA.

Ale có z Zawisz?

Jako mu si to wytomaczy zdoa,

e go na tak uczt si nie woa?

WOJEWODA.

Ziwiszy pewny nie jestem, jako wiesz.

Nie bro mu z Ew bawi si — przeciwnie!

Na to ja licz : im wicej rozporze,

tem skorzej pójdzie mi na rk. Powiesz

Ewusi, e dzi, ile jej si yivnie

podoba, bawi ze Zawisz moe.
Gdyby przypadkiem za zeszed do sali,

powiem wprost, e my go nie zawoali,

nie bdc pewni.

WOJEWODZINA.

A jeli nie zechce ?

WOJEWODA.

Chop mody! Dziewka po nozdrzach go echce,

a co mu tam król z Niemiec, albo z Litwy?!

Zawsze mie bdzie szranki na gonitwy

i dank do wzicia.
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I jacy to, prosz

.

przybd tutaj dzisiaj przyjaciele?

Bo jeli sobie nie pochlebiam, wnosz

,

e i ja prawo mam liczy si ku nim?

EWA.

Nie wiem, lecz mam widziaam dzi w ku nim

bamie, co pewnie znaczy jakie wito.

Jadwidze take sukni odwinito

witeczn z pótna.

ZAWISZA.

Hm, dziwne to rzeczy...

A tobie w nic si ubra nie kazano ?

Nie.

ZAWISZA.

Hm, hm... dziwne... I mnie nie woano,

cho przecie mam by ziciem wojewody

i praw gocinnych nikt mi nie zaprzeczy...

Có to za takie tajne bd gody,

e je okrywa nocy tajemnica?

(Sycha za scen haas).
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EWA.

Syszycie? Gocie w izbie.

ZA.W1SZA (wybucha).

Niechta bd !

Sn mi tu znaj jakowym przybd,
jakowym powsinog, wóczykijem,

znajd, oparzypit, drogobijem,

i do kaduka!... Przabacz mi! Gdzie moe
w jakowym innym zamku, albo dworze (unosi sij

zeszedbym na dó spyta, przecz nia pisze

pisarz w liuf goci Czarnego Zawisz?

I!... Daruj, prosz! Na gniew móje siada,

jak na rumaka i trzymasz wdzidem.
Co mi tam ! Otby chwila si ukrada

rozmowy cichej pod anielskiem skrzydem.

Kiechaj tam mówi , co im lina niesie,

niechaj wymyl, co im niebo zdarzy,

niech duma ludzka pod oboki pnie si

i niech si sia pod chmury mocarzy

:

ja im nie zajrz!

Ty patrzysz na mnie, w moj dusz, Boe!
Ile t moj rk nieudoln,

ile tem sabem potrafi ramieniem,

ile mym bólem zdoam, mem cierpieniem,

ile krwi moj, mierci, gdy potrzeba:
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tyle dla Ciebie uczyni z podziki

tylko Ty ku niej nachyl swego nieba!

(Cauje jej kraj sukni).

EWA (cofa si).

Ach! nie caujcie mi przecie sukienki!...

(piew mski zza zamku zdaleka).

Heje, heje haj

!

Zieleni si maj,

hej zieleni, zieleni pole...

Grajze skrzypku, graj,

moje serce kraj,

hej przyso mi ej ! na niedol...

ZAWISZA.

Jaka pie smutna.

Koniuchy od stada

gos rozpuszczaj zawsze nocn por.

Patrz — tam ich ognie ponad Wis gór.

ZAWISZA.

Jaki mi smutek dziwny na pier spada

i jako kamie przytacza mnie...
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EWA (^serdecznie)

Prosz

Niechaj ja, panie, ze poow nosz!

ZAWISZA.

Kwiatuszku zoty

!

EWA (z mioci).

To mnie panie wecie

i gdzie przypnijcie na pier, albo rami.

ZAWISZA.

Piecido moje! Piecido niewiecie!

Za co te Pan Bóg w asce wejrza na mi?

EWA.
Luty rycerzu

!

ZAWISZA.

• Soneczko kochane!

EWA.

Czarny Zawiszo

!

ZAWISZA,

Kwiaty malowane

!

KWA. .

Mój, mój jedyny !
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ZAWISZA.

Sznurze pere drogich

!

EWA.

Bogactwo moje

!

ZAWISZA.

Skarbnico ubogich

!

EWA (spuszczajc gow).

Kocham was, panie,..

ZAWISZA (wybucha).

O moje dyamenty!

Jake mi kochasz ?

!

EWA.

Takicie mi wity,

jak wity Jerzy w obrazku na murze

w kaplicy naszej.

ZAWISZA.

O lilie! O róe!

A ja ci Icocham jak wiata niebieskie!

Wicej ni saw, ni danki królewskie,

wicej, ni miecz mój we krwi hartowany!

I tak, jak zboe, uzoci si ycie...

(Haas gwatowny — szczk broni na dole

za scen.).
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EWA (z trwog).

Co to?! Szczk broni?! Panie, czy syszycie?

ZAWISZA.

Sysz

!

EWA.

Co stao si na dole w sali'

WOJEWODA (krzyczy za scen).

W eb motem — i niech do Wisy si wali

Z muru !

(Zawisza i Ewa sysz widocznie tylko gos,

nie rozróniajc wyrazów).

EWA.

Przez Boga! Gos ojca!...

ZBZKI (za scen).

Na rany

Chrystusa! Syn mój!...

ZAWISZA.

Id ! Tam si broni

kto od przemocy próno

!

EWA.

Czekaj ! broni

niemasz przy sobie !
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ZAWISZA.

Mniejsza...

EWA.

Bagam ! Czekaj

!

Miecz ci przynios.

ZAWISZA

Stoi tam — przy cianie.

(Ewa podaje Zawiszy miecz i wychodzi za sce-

n, spojrzaioszy za nim. — Zawisza idzie przez

cay balkon ku schodom za scen po przeciwnej

stronie, gdzie si z Ew znajdowa. Musi to

trwa tak dugo, a si poniej nakrelona ro-

zmowa do ukazania si Zawiszy skoczy. — Zza

sceny do dolnej' sali wtacza si tum, wojewoda,

Felsburg, Barher, Zbzki trzymany przez dwóch

hajduków, magnaci, szlachta, dworzanie^

trabanci).

ZBAZKI (wyrywajc si).

Pucie mnie, pucie!... Na ukrzyowanie

Chrystusa pucie! Boe mój!...

KSIDZ BARBER.

Milcz starcze

!

W gardo mu wgniecie szczekanie potwarcze!

Kocielnej sukni bluni

!



WOJEWODA (do Zbzkiego).

Milcz ! Nie szczekaj

!

Bo ci rkoje wtoczy w usta ka

,

albo syn drog do Wisy pokae!

(Hajducy puszczaj Zbzkiego).

KSIDZ BARBER (do Zbzkiego).

To si wic, otr\% zdrad u was zowie

broni religii witej

!

ZBZKI.

Ja w tej zmowie

Widz zagub kraju!... (amie rce)

[Syn mój zgin!...

FELSBURG (drwic).

Tusty by — wierzchem po "Wile popyn.

ZBZKI.

Ja przy Jagielle stoj! Niech za synem

rzuc mnie w Wis!

KSIDZ BARBER.

Trzymaj z poganinem,

a czart niechybnie z tob trzyma bdzie!

WOJEWODA (pogardliwie).

Panowie Zbzcy — patrz, jacy mi sdzi!
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(Do hajduków):

Wywlec go z izby!

(Do Zbzkiego) Nie ujdziesz bezkarny !

(Hajducy wywlekaj Zbzkiego).

(Wchodzi Zawisza w paszczti^ z mieczetn i staje

z boku. Wywlekanego starca nie widzi za thi-

7nem szlachty).

FELSBURG {do wojewody).

Trzeba mu uci eb

!

WOJ RWODA.

Schowam go w lochu.

Nie trzeba zbytnio rozdrania motochu.

Moe si póniej te zda... Jaki parny

dzi wieczór... Moe zda si dla przykadu.

(Robi giest cicia).

(Przechodz w stron Zawiszy wojewoda, Barher

i Felsburg).

KSIDZ BARBER (spostrzegszy Zawisz).

Kto tu wszed!

WOJEWODA (do Zawiszy).

Kto ty? Mów!



ZAWISZA (spokojnie).

Zawisza Czarny.

CWszyscy cofaj si).

Przecz tak ucicho ?... Syszaem krzyk z góry,

zszedem ratowa... Przecz-e wojewodo,

gdy od dwóch tydni z tob do obiadu

siadam i wzi mnie raczylicie ziciem,

tajemnie goci spraszacie w te mury

i zatajone narady si wiod
nad jakiem strasznem, widz, przedsiwziciem,

skoro syszaem miertelne woanie

i krzyk rozpaczy... Nie puszczajcie, panie,

gniewu waszego i raczcie wybaczy,

e si was spyta pokornie omiel,
w jakiem ogromnem, jako widz, dziele,

ecie minli mnie: co to ma znaczy?

WOJEWODA (gwatownie).

Kochasz ty Ewk ?

ZAWISZA (spokojnie).

Jak wasn renic.

Lecz przecz pytanie?

WOJEWODA (chwyta krucyfiks).

To na ten, co chwyc
krucyfiks teraz z Chrystusem ze stou,

przysi, e z nami pójdziesz w czyn pospou !
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ZAWISZA (j. W.).

Kocham tw córk , ale wicej od niej

kocham cze moj, mój honor rycerza.

Jeliby jakiej dalicie zbrodni,

lub niegodnego czynu : cofnij panie

rk z tym krzyem.

WOJEWODA.

Ten tylko dostanie

Ewk , kto bdzie ze mn

!

ZAWISZA (j. w.).

Zpod pancerza

serce mi moesz wydrze, lecz przysigi

nie zo, chobym mia pa pod buatem,

póki nie bd zna spraw.

PUSZCZ (do szlachty).

Chopak tgi!

(Wojewoda szepce z opatem).

ZAWISZA.

Napróno, panie, mówicie z opatem!

Sam papie, choby kltw mi zagrozi,

przysigi ze mnie na lepo nie wydrze.

KURSKI (na stronie).

Rycerz mnie czarny do szpiku zamrozi.



LUTYCH.

Jak wilk, gdy stanie ponad karkiem wydrze.

WOJEWODA (po wahaniu si).

\K\&c kwita z Ewki ?

ZAWISZA (spokojnie).

Kwita wraz z ywotem.

WOJEWODA.

Nie dam ci.

ZAWISZA (j. IV.).

I jej spytamy o wol.

WOJEWODA.

Na nic jej wola, gdy ja nie pozwol!

ZAWISZA (J. w.).

Na nic kijanka, gdzie mog bi motem.

WOJEWODA.

Grozisz mir!

ZAWISZA.

Gro tylko zym.

WOJEWODA.

Za zego

masz mie?
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ZAWISZA.

Przymu mi , bN-m mia za dobrego

)

WOJEWODA.

Uchybiasz moim siwym wosom !

ZAWISZA.

Niema
cnota siwizny.

PUSZCZ (do szlachty).

Jak wzi si , tak trzyma

!

WOJEWODA (pokrywajc gniew).

Do! Co nam duej jakby starym babom

mle jzykami i sowa pytlowa!

Leliwa! rozka hajdukom i drabom,

aby przynieli miody i misiwa.

Wina utoczy! — Ichmociowie mili

Prosz do stoów ! Niech u mnie nie zbywa

w niczem nikomu ! Prosz pokosztowa

mojego chleba. Skorocie raczyli

dom mój zaszczyci, skromny dwór mój w lesie,

prosz uprzejmie panów: rozgocie si!

(Siadaj).

Mój przyszy ziciu, Zawiszo kochany,

ostro mi stawi sie na sowa: tusze.
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e równie ostro stawisz si na dzbany.

Prosz do stou !

Dziki, ale prosz

wybacz, i zanim usid na aw
i kubka dotkn usty : spyta musz

,

jak tu krwaw zaatwiono spraw
zanim przyszedem ? Ze syszanych wnosz
krzyków, e sta si tutaj mord. Niemog

,

rycerz, u stou si, gdzie przedtem moe
krew si niewinna laa.

WOJEWODA (kordyalnie).

Mój Zawiszo,

kpisz, figle stroisz, czy pytasz o drog ?

Bydl sucy spi si i w pysk dosta,

a potem go pan I.eliwa ochosta.

Ten straszny okrzyk, który tam na górze

wstrzs przeraliwie wieczorow cisz

,

nie by haasem bitego hajduka.

OPAT.

Ja ci zarczam, e tak byo.
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ZAWISZA (skaniajc gow).

Wierz. (Siadaj.

WOJEWODA.

Moci panowie ! T skromn wieczerz

poyjcie sercem, jak sercem podana.

Panie Gwód, prosz! Prosz, panie Szczuka!

GOZDAWA.

Prze zdrowie moci wojewody pana!

Vivat

!

WOJEWODA.

Pozwólcie ichmocie! Myme to

jest obowizkiem, a serca gorcem

pragnieniem, wypi wasze, ichmo, zdrowie!

Niech obdaruje was Bóg lat tysicem! (Nastraja si)

Jeli zalety mam jakie: zalet

najwiksz , ecie na prob pokorn

zjecha do Góry raczyli panowie!

Przyj niemog was huczno i dworno,

ubogi szlachcic, ale czem bogata

chata, tem dusza rada do przebrania !

A naprzód niechaj mój dom dumny bdzie,

e w goci moich najmilejszych rzdzie

dusz ojca widz tu, ksidza opata!
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Niech yje ! (Okrzyki) Gdy si kada gowa skania

przed dostojnoci ducliown, powtóre

niechaj si skoni przed krwi dostojnoci

:

niech yje ksi P^elsburg!

GOZDAWA.

Czapki w gór

!

Hop!...

ZAMIEROWSKI.

Przed ksic wasz wysokoci
do nóg upadam !

JASTRZBIEC.

Niechaj ksi raczy

kiedy mój zamek odwiedzi w Porytem.

Dzie ten zapisa dam na sztabie zota !

WOJEWODA.

Leliwa ! Ka da haso dla trbaczy ! (Trby).

SKALMIERSKI (do ksicia).

I dla mnie byoby wielkim zaszczytem

i niewymownym honorem...

WOJEWODA (do dworzanina).

Lasota

!

Dolewa wina ichmociom ! (Po cichu) Zawiszy

zwaszcza lej tgo, a mieszaj miód z winem,
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niech mi do koca uczty ani dyszy!

(Gono) Przezacni gocie! Oto Pan Bóg zdarza,

i mam niedugo nazwa moim synem

ma niejednym zdobnego wawrzynem,

pierwszego dzisiaj w tem pastwie mocarza!

Zawiszo! Pójd w me objcia, mój synu!

Krwi bym przytoczy wasnej temu winu

z samego serca!

ZAWISZA.

Dziki wojewodo

!

WOJEWODA (do Puszcza)

Wicej za jego saw, cho tak mod
pójdzie, nieli za samym rozkazem

pana z Krakowa

!

PUSZCZ (do wojewody^

Ten Sulimczyk mody
zda mi si cnoty wcielonej obrazem.

WOJEWODA.

Czego nie zrobi dziewka, zrobi miody.

OPAT (do /astrzbca)

Wasz plan do serca przypad mi ! Na Boga !

Niechaj si wcieknie ksidz biskup krakowski!
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Ja mu takiego podsadz ooga,

e pstryknie w gór, jak wgorz od aru!

em si by nieco zely z ptli woskiej,

gdzie obraaj wod tre puharu:

mia mnie strofowa! A ksidz Przepiórkowski,

co denuncyowa mnie, ju kandydatem,

aby z kolei zosta infuatem !

Czekaj !... (mówi po cichu).

(Felshiirg z Barberem dwigaj si od stou

i przechodz na bok).

FELSBURG.

Potomek narodu, co moce

rzymskiego zama cesarstwa przed wieki:

mam z t hoot , co ledwie w pomroce

wita zacza, sprzc si i pozosta

na zawsze mojej ojczynie daleki?

Dwornym zwyczajom, pieniom trubadurów,

miociom grati, i tu, wród tych gburów,

sdzi pod lip , lub psom grzbiety chosta ?

Król... lecz barbaryi...

KSIDZ BARBER.

Lecz król!

FELSBURG.
Tej hoocie

szlacheckiej stop na karku postawi

!
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Gb ku ziemi zgit skal w bocie

!

Bydo sowiaskie

!

KSIDZ BARBER.

Twój syn niech cesarza

córk polubi! Wieki mojej sprawie

podziw sa bd, gdy orze dwugowy
na wschód i zachód rozegnie swe gowy
wzotych koronach. (Zawiszapodnosist zmiejsc

Barher spostrzega to). Ach ! Tego mocarza

dyabe tu przyniós!

Wojewodo ! Czas ci,

bym si dowiedzia, zacni i dostojni

panowie przecz si tak tumno zjechali?

Czyli si jaka wojna rozpoczyna?

Czyli ssiedzi jacy niespokojni

i wspólny odpór obmyle napaci

radzicie? Albo inna jest przyczyna?

Niech si te dowiem, czylibym w tej sali

siedzia, gdybym by nie zszed nieproszony?

WOJEWODA.

.Synu Zawiszo ! zgade ! Dla obrony

my si zebrali tu, lecz nie ssiedzi

gro nam, ani Krzyowi rabusie,

ten wróg nad karkiem, ba! na karku siedzi..,
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ZAWISZA.

Mówcie, kio taki? a tusz, e mu si

obronim, póki tern ramieniem wadam

!

PUSZCZ (do jfastrzbca).

Ju go krew dwiga

WOJEWODA.

Nie prosiem ciebie,

bbm nie by pewny, czyli staniesz z nami...

ZAWISZA.

Jakecie mogli wtpi, e w potrzebie

z wami nie bd ?

!

WOJEWODA.

]SIy tu dawni sami

znajomi; w tobie, cho ufno posiadam — —
(piew przerywa wojewodzie).

SZLACHTA {w innym rogu sali pije i ochoci si^).

Jecha rycerz na wojn

,

jecha rycerz na wojn,
hej ha! na wojn!

Spotka dziewcz przystojne,

spotka dziewcz przystojne,

hej ha! przystojne!
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Panno, panno chod ze mn,
panno, panno chod ze mn

,

hej ha! chod ze mn!
bo w tym boru tak ciemno,

bo w tym boru tak ciemno,

hej ha ! tak ciemno !

Nie powiemy matuli,

nie powiemy matuli,

hej ha ! matuli

!

Ciemny bór nas otuli,

ciemny bór nas otuli,

hej ha I otuli

!

OPAT (piewa).

A wyskoczy z za pota, z za pota, z za pota,

stary dyabe egota, egota, egota!

Idzie biskup bez pole, bez pole, bez pole,

dyabe sieje kkole, kkole, kkole

!

SZLACHTA.

Idzie biskup bez pole, bez pole, bez pole,

dyabe sieje kkole, kkole, kkole !

Huha!

GOZDAWA.

Dobre to wino !

KURSKI.

W eb bije, jak cepem,
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LUTYCH (do szlachty i?inej).

Mówi, em sam by i zbrojny oszczepem...

LESZCZYC.

esz

!

LUTYCH.

Kto mi kam mie zadawa!

LESZCZYC.

Pan Lutych

Le jak pies ! Czterech mia ze sob kutych

strzelców.

LUTYCH.

Dowiedziesz? !

LESZCZYC.

Na twym bie dowiod

!

Spróbój

!

KURSKI (do Leszczyca).

Boisz si?!

LESZCZYC.

Co?! Co?! Ja si boj?!

(Pory7vaj si do fnieczw).
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GOZDAWA.

Stójcie u licha!

OPAT (ivypada z za stou),

"Wnet ja zrobi zgod!

(Doby%va miecza i wytrca fniecze z rk ohi(,

poczem ich roztrca domi)

SZLACHTA.

Vivat ksidz opat!...

GOZDAWA.

Jak jabko na dwoje

rozci

!

SZLACHTA.

Niech yje ! (Pij).

GOZDAWA.

Hej! w gór puhary!

PUSZCZ (pijany).

Zda mi si na wntrz... dopeniem miary...

Cpiewa) ;

By opat raz w klasztorze,

mia brzuch, jakoby miech,

przepiknie gra na chórze,

a pi i jad za trzech...
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(Pfzez ten czas ^oojewoda w sposób kordyalny

i ujmujcy stara si Zawisz objani i pozy-

ska. Zawisza patrzy na zdumiony wreszcie

wybucha).

ZAWISZA.

Co^ Co? Gzy dobrze syszaem?!

PUSZCZ (pijany do Zawiszy^.

Rycerzu

W pancerzu,

Wino.... dziurga...

Wypij.... zdrowie.... króla. .. Felsburga!

(Wycic^gn do Zawiszy rk z puharem.).

ZAWISZA (wytrca puhar).

Precz z tym puharem

!

(Puszcz cofa si).

WOJEWODA.

Co ? ! Ty miesz mokosie

moich pokrewnych !

ZAWISZA.

Na ywego Boga!

Czylim szalony?! Ludzie, mówcie, co si

to znaczy wszystko?!... Czyli to zapusty

i krotochwile ?

!
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PUSZCZ.

A sowo stao si !...

WOJEWODA.

Nie s to maski ! Jeli gowa droga,

przestali

!

ZAMIEROWSKI (pijany).

Przecz robisz w zabawie dyzgusty ?

ZAWISZA.

Mój ojcze ! Wojewodo !

WOJEWODA.

Juci zasi

ojcem mnie wicej zwa! egnaj si z Ewk!
Moe i gow poegnasz przy czasie,

bo ci w niej, widz, krew huczy zbyt krewko!

Ludzie ! Syszycie ! Ten czowiek szalony

!

Mówcie rai ! Mówcie, e z nim nie idziecie

!

Mówcie na Boga, bo obok czerwony

na oczy moje spada! Bo mi miecie

w renice wiata spalonego una

!

Mówcie mi! Krzyczcie tutaj do pioruna,

e sem jest jeden ! e szalony ! Bo tu



WOJEWODA.

Ewa!...

• ZAWISZA (li) uniesieniu^.

Juzem ja jej

odali! Niech jej kto inny skro mai,

niech jej kto inny na twarz rzuca róe...

Jestem rycerzem... czci rycerskiej su
przed wszystkiem w wiecie

!

WOJEWODA (maskujc si).

Odejdziesz spokojny,

tylko nam jawnej nie wypowiedz wojny.

Nawet ci Ewe dam, tylko przysigniesz,

e cho nie z nami, po miecz swój nie signiesz

przeciw nam

!

Ja go do pochwy nie wo,
póki wy ze mn wszyscy nie bdziecie!

WOJEWODA.

Wojna wic ?

ZAWISZA.

AYbie mi do serca noe
i krwi zapywam — ale dycham jeszcze!
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WOJEWODA (wybuchajc).

Suchaj mi ! Próno ja nigdy nie gro

!

Znikniesz, jak gdyby ci nigdy na wiecie

nie byo

!

ZAWISZA (niewzruszenie).

Bóg mi znajdzie wszdzie.

WOJEWODA (do suby).

W kleszcze

schwyci mu szyj!

(Suba rzuca si na Zawisz).

ZAWISZA.

Ha!

(Roztrca sub — pa7'u hajduliów upada na

ziemi — podnosz si).

HAJDUCY (cofajc si).

Jezusie Chryste!

WOJEWODA (rzuca si iu Zawiszy).

Na rogi czarta i ognie siarczyste

!

Panowie! Za mn!

KILKU SZLACHTY (sajc przy Zawiszy).

My z tob ! Zawiszo !



rOEZYE

(Krótka walka. — Zawisza pidzl przed sob

przeciwników).

GOZDAWA.

Ucieka ! w nogi

!

KSIDZ BARBER (cofaJC si).

Szanuj szat mnisz!

ZAWISZA, (w furyi).

Co mi tam szata wiecka albo mnisza!

(Wojewoda uderza na Zawisz z mieczem. — Za-

wisza prawie nie patrzc na, uderza go na

odlew w gow. — Wojewoda pada).

WOJEWODA.

Jezus Marya

!

(Zawisza wypiera przeciwników ze sali i posu-

wa si za uciekajcyw i. Za nim jego stronnicy).

EWA (wbiega ze schodów).

Syszaam krzyk! Boe!

Tatu!... Maryo!... Tatu!,., (pada zemdlona).

LUTYCH (wraca).

Pan Zawisza

rozpdza zdrajców.
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KURSKI (za nhn wchodzc. Szlachta).

Pado ich tam nieco

od jego miecza. Pugiem tak nie orze

jako on mieczem. Pdzi ich do bramy

jak stado owiec

!

LUTYCH.

A si iskry niec

gdzie wytnie... (Spostrzega wojewod).

Ale có to jest? Patrzcie-no!

Wszelki duch ! We krwi wojewoda ley

!

A przy nim dziewka ! Niech kto prdko biey

po wod!... Moe otrzewi zdoamy!

(Kilku wychodzi).

KURSKI (klka 7iad wojewod).

Nie dycha cakiem.

LUTYCH.

Panna ciepa, jeno

zemdlona. Kto ci wojewod mieczem?

KURSKI.

Zawisza. . Czeka, czy raczej ucieczem ?

LUTYCH.

Czekajmy, a powróci.



LESZCZYC (wraca z wod w hemie).

Oto woda!

KURSKI.

Na nic ju... Ducha odda wojewoda.

LUTYCH.

Et reuiescat in pace... (klkaj).

ZAWISZA.

(wchodzi z dobytyfn mieczem krwawym. Spo-

strzega klczcych).

Co si to

znaczy ?

SZLACHTA (milczc wskazuje trupa).

ZAWISZA.

O ! Rka niech bdzie przeklt

co to zrobia!... Rany! Rany! Rany!

A tu kto?!... Ewa!!... Niechaj run ciany

i mnie zakryj!...

LUTYCH.

Panna yje... ino

zemdlaa.
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ZAWISZA.

Ewo! Nieszczsna dziecino!...

Nie... nie miem, nie miem, nie miem ciebie

[woa !...

(Wpadaj wojewodzina i Dwina. — Kobiety

z dworu).

WOJEWODZINA.

Co si tu stao?!...

KURSKI.

Okropne nieszczcie!

Pan wojewoda zabit.

WOJEWODZINA.M mój ? ! Kto j^o

mia tu we wasnym zamku zamordowa?!

LUTYCH.

Pad mierci zdrajcy...

KURSKI.

Zapaci tak srogo

za zdrad sprawy najwyszej i witej...

WOJEWODZINA.

O ! o ! o ! (sania si).



KURSKI.

Zapamitaa si ! W rkach j trzcie

!

DWINA.

Precz od niej!... Matko! Na póniej lamenty!

Kto zabi mego ojca?!

ZAWISZA (podnoszc gow).

Ja.

DWINA.

Ty? Ty? Ty?!

EWA (budzc si z omdlenia).

Tatu nasz! Tatu! Tatu mój zabity!,..

DWINA.

Ty ? ! O morderca ! Zbrodniarz ! Zbój przeklty !

Ty?! (Do Ewy) On go zabi! Patrz! Oto zabójca,

co nam naszego zamordowa ojca

!

EWA (w najwyszem osupieniu).

On?!... Mieczem, którym sama mu podaa?!

ZAWISZA (z rozpacz).

Ewko ! Na Boga I

EWA (z rozpacz).
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Jam ci tak kochaa!...
Takem kochaa ci... Takem kochaa...

I ty mi zabi ojca.. Ty mi zabi
tatusia... Jam ci tak kochaa... Dusz
za ciebiem chciaa da... I kl ci musz?!...

ZAWISZA (j. W.).

Ewo!... Niechaje ziemia mi pochonie!...
Bodajby czart mi w tej chwili zagrabi!

EWA.

Tatusia zabi... Ooo!...

ZAWISZA (w rozpaczy).

Jam to w obronie
kraju... Czy dopust na mnie Boskiej kary?!
Ewo!...

EWA.

Nie mów mi nic! Jam tak bez miary
kochaa ciebie!... Caa moja moda
dusza tw bya!... Nie chc kl twej gowy!
Niechaj mi wemie mier !... (biegnie ku wyjciu).

ZAWISZA.

Ewo! Na Boga!

{Biegnie za ni).
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EWA (od wyjcia).

Fan Bóg ci przebacz! (Wybiegaj).

KURSKI (od okna).

W Wis skacze ! Woda
prysa!.. Zawisza od baszty zamkowej

prosto sie rzuci!... Ze skalnego proga

ju j porwao...
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